Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunta 28.8.2015
ERILLISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET GRAND SLAM –KILPAILUSARJAA VARTEN 2016
1. Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL: n jäsenkerhojen jäsenillä sekä muiden WBF: n
alaisten liittojen pelaajilla.
2. Kilpailun järjestelyt
Grand Slam -kilpailusarja koostuu yksittäisistä osakilpailuista, ja se järjestetään neljän
osakilpailun kokonaisuutena. Kustakin osakilpailusta jaetaan pisteitä parin sijoituksen
mukaisesti. Kokonaiskilpailuun lasketaan kaikkien neljän osakilpailun pisteet. Grand
Slam -kilpailusarja on henkilökohtainen.
Yksittäinen Grand Slam -osakilpailu on järjestettävä seuraavien vaatimusten
mukaisesti:
a) Kilpailussa on pelattava vähintään 60 jakoa reippaalla pelitahdilla (ajannäyttökello
pakollinen),
b) Kilpailu on pelattava täysbarometrina,
c) Kilpailun aloituspaikat on siidattava,
d) Kilpailussa on oltava ennakkoilmoittautuminen,
e) Kilpailussa on pelattava vähintään 4 jakoa per kierros,
f) Kilpailun lopputulos lasketaan normaalisti parikilpailulaskennalla,
g) Kilpailun järjestävä kerho saa jakaa erikoispalkintoja tai lisäpalkintoja, mutta ne
eivät saa laskea peruspalkintojen tasoa tai määrää.
3. Grand Slam -kilpailusarjan kokonaistilanteen laskenta
Kaikille yksittäiseen osakilpailuun osallistuville jaetaan osallistumispisteet.
Kilpailun kahdeksan (8) parhaiten sijoittunutta paria saavat lisäksi myös
sijoituspisteitä.
Sijoituspisteet suhteutetaan viidenkymmenen (50) parin kilpailuun siten, että tätä
suuremmat kilpailut saavat aina arvon 1. Kilpailuissa, joissa on vähemmän kuin 50
paria, kerrotaan sijoituspisteet korjauskertoimella. Korjauskerroin lasketaan jakamalla
parien lukumäärä viidelläkymmenellä. Pienin korjauskerroin on kuitenkin 0,75. Eli
korjauskerroin k saa arvon
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Sarjan tuloksia laskettaessa korjauskerroin lasketaan kahdella desimaalilla ja
sijoituspisteet yhdellä desimaalilla.
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Esimerkki: Osakilpailussa on 40 paria. Kaikki parit saavat 3 osallistumispistettä ja
lisäksi tasoitettujen tulosten sijoilla 1.–8. olevat saavat sijoituspisteitä kertoimella
40/50=0,8. Voittaja saa siis 3+0,8*12=12,6 pistettä. Kahdeksas saa 3+0,8*1=3,8
pistettä.
4. Mestaripisteet
Kussakin Grand Slam –osakilpailussa jaetaan mestaripisteitä mestaripistetaulukon
mukaisesti pelattu jakomäärä huomioiden.
Grand Slam -kilpailusarjan kokonaiskilpailun voitosta tai kokonaiskilpailun muista
sijoituksista ei jaeta erikseen mestaripisteitä.
5. Grand Slam -kilpailusarjan palkinnot
Grand Slam -kilpailusarjan kokonaiskilpailun parhaiten sijoittuneille pelaajille jaetaan
rahapalkintoja. Osakilpailuiden pelimaksuista kerättävä kokonaiskilpailun
palkintopotti jaetaan viiden parhaiten sijoittuneen pelaajan kesken noin 35%, 25%,
20%, 13% ja 7% osuuksilla. Mikäli kokonaispotti kohoaa yli maksimipotin, 850 euroa,
jaetaan ylimenevästä osasta 50 % parhaalle B-pelaajalle (alle 10MP) ja loput 50 %
järkevällä tavalla seuraavalle sijoittujalle/sijoittujille. Mikäli paras B-pelaaja on jo
alkuperäisten palkinnon saajien joukossa, saa seuraavaksi tullut B-pelaaja palkinnon.

Mauri Saastamoinen
Kilpailutoimikunnan pj
maurisaastamoinen@hotmail.com
050 57 47 557

