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Suomen Bridgeliiton hallitus XX.XX. 
(Muutokset mahdollisia ennen 2017 liigan alkua) 
SUOMEN BRIDGELIITON JÄSENKERHOJEN VÄLISEN JOUKKUEKILPAILUSARJAN  
KILPAILUOHJEET 
 
Suomen Bridgeliitto (jatkossa SBL) on päättänyt järjestää jäsenkerhojen välisen joukkuekilpailusarjan, 
alkaen vuodesta 2016. Kyseinen kilpailusarja järjestetään kolmiportaisena. Kaksi ylintä sarjaa, liiga ja I 
divisioona, suuntautuvat kilpailubridgeen ja alin sarja, II divisioona, suuntautuu harrastebridgeen pelin 
sosiaalisuutta painottaen. 
Kilpailun järjestelyistä vastaa SBL:n hallitus tai, hallituksen niin päättäessä, kilpailusarjan järjestelyjä 
varten valittu työryhmä. Työryhmä voi tarvittaessa valita kilpailun järjestelyjä varten kilpailuvastaavan. 
 

1. Osallistumisoikeus 
Osallistumisoikeus on kaikilla SBL:n jäsenkerhojen jäsenillä.  
Kukin SBL:n jäsenkerhon jäsen saa edustaa yhden kalenterivuoden aikana ainoastaan yhtä 
jäsenkerhonsa joukkuetta.  
Joukkuekilpailusarjaan osallistuvat joukkueet edustavat sitä SBL:n jäsenkerhoa, jonka jäseniä 
osallistujat ovat. 
Kaikkien joukkueen jäsenten on oltava saman jäsenkerhon jäseniä. 
Kullakin joukkueella on oltava vähintään 4 pelaajaa. Kaikki joukkueen pelaajat on ilmoitettava 
kauden alussa ja muutoksia tai lisäyksiä ei saa tehdä kesken kauden.  
Yksittäinen jäsenkerho saa osallistua joukkuekilpailusarjaan alimmalla tasolla eli  II divisioonaan 
kuinka monella joukkueella tahansa, mutta kahdella ylimmällä tasolla eli I divisioonassa ja 
liigatasolla jäsenkerhoa voi edustaa ainoastaan yksi joukkue kerrallaan per sarjataso.    

 
2. Kilpailun järjestelyt 

SBL järjestää karsintakilpailun vuonna 2016 myöhemmin määrättävänä ajankohtana. Tässä 
karsintakilpailussa karsitaan paikoista vuoden 2017 liigaan ja vuoden 2017 I divisioonaan.  
Yksittäinen jäsenkerho saa osallistua karsintaan enintään kahdella joukkueella. Vaikka useampi 
jäsenkerhon joukkue menestyisi karsinnassa, ei yhdelle jäsenkerholle kuitenkaan myönnetä 
enempää kuin yksi edustusoikeus liigatasolle ja yksi I divisioonaan.  
Karsintakilpailun tulosten perusteella valitaan liigatasolle 6 joukkuetta ja I divisioonaan 
maksimissaan 2x6 joukkuetta maantieteellisesti jaettuihin lohkoihin, jotka pelaavat 
valtakunnallisesta jäsenkerhojen joukkueiden paremmuudesta vuonna 2017.  
II divisioonan lohko- ja joukkuemäärä vuodelle 2017 päätetään myöhemmin vuonna 2016 
pidetyn karsintakilpailun jälkeen.  
Sarjaportaiden siirtymissäännöt: liigasta putoaa I divisioonaan kaksi joukkuetta. I divisioonasta 
nousee kunkin lohkon voittaja liigatasolle. I divisioonan kummastakin lohkosta putoaa 
huonoiten menestynyt joukkue II divisioonaan ja toiseksi huonoiten menestynyt joukkue karsii 
putoamisesta II divisioonan joukkuetta vastaan. II divisioonasta nousee suoraan kaksi joukkuetta 
ja kaksi joukkuetta karsii noususta I divisioonaan I divisioonan joukkuetta vastaan.  
Liigatasolla yhdessä ottelussa pelataan 32 jakoa, I divisioonassa 28 ja II divisioonassa 24 jakoa. 
Mikäli II divisioonassa on niin paljon osallistuvia joukkueita, että on tarpeen peluuttaa lyhyempiä 
otteluita, voidaan II divisioonassa peluuttaa minimissään 12 jaon otteluita. Mikäli II divisioonassa 
peluutetaan lyhyempiä kuin 24 jaon otteluita, jaetaan yksittäisistä otteluista voittopisteitä 
seuraavasti: 20 jaon otteluista 24vp per voittajajoukkue ja 16 ja 12 jaon otteluista 16vp per 
voittajajoukkue. 
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3. Kilpailussa jaettavat voittopisteet 
Kilpailussa jaetaan voittopisteitä seuraavasti: liigatasolla kustakin ottelusta jaetaan 
voittajajoukkueelle 160 vp eli 40 vp per voittajajoukkueen pelaaja, tasapelistä 20 vp per pelaaja, 
I divisioonassa 80 vp eli 20 vp per voittajajoukkueen pelaaja, tasapelistä 10 vp per pelaaja ja II 
divisioonassa (24 jaon otteluista)32 vp eli 8 vp per voittajajoukkueen pelaaja, tasapelistä 4 vp 
per pelaaja. 
Lisäksi jaetaan sijoituspisteitä seuraavasti (kaikilla tasoilla maksimissaan kuudelle eniten 
pelanneelle): Liigan voittajajoukkueen pelaajille 3,0 MP per pelaaja, toiseksi sijoittuneelle 
joukkueelle 1,5 MP per pelaaja ja kolmanneksi sijoittuneelle 0,75 MP per pelaaja, I divisioonassa 
kunkin lohkon voittajajoukkueelle 1,0 MP per pelaaja ja toiseksi sijoittuneelle joukkueelle 0,5 
MP per pelaaja sekä II divisioonassa divisioonan voittajalle 0,5 MP per pelaaja, (kuitenkin, mikäli 
II divisioonassa on niin paljon joukkueita, että se on jaettava kahteen maantieteellisesti jaettuun 
lohkoon, niin silloin II divisioonassa jaetaan sijoituspisteitä kummankin lohkon 
voittajajoukkueelle 0,5 MP per pelaaja).  

 
SBL:n hallitus tarkentaa ja tiedottaa myöhemmin kilpailusarjan järjestelyistä.   
 

 
 

  


