
SM-joukkuekilpailu 2018  

Semifinaalipaketti 

Kilpailun aikataulu, joukkueet ottelunumeroineen, kilpailumääräykset ja juryt  

AIKA  17.-18.11.2018 

PAIKKA HELSINKI - Bridge Areena 

PELINJOHTO Kati Sandström, puh. 040 5265611 

  

Joukkueet ottelunumeroineen: 

MUSTA LOHKO 

1. JYVÄSKYLÄN YKKÖSNYRKKI 

2. PELASTAJAT 

3. EUROVISIONISTIT 

4. KOISTINEN 

PUNAINEN LOHKO 

1. MEN AND THE BABY 

2. EIKAT 

3. THE YOUNG MUMMIES 

4. PIAN PARAS 

SININEN LOHKO 

1. T1036 

2. VILTTI 

3. MÄKIKANGAS 

4. PAGANUS 

VIHREÄ LOHKO 

1. XYZ 

2. ARGENTUM 

3. TOIVONEN 

4. UTTER 

Aikataulu ja ottelujärjestys kaikissa semifinaaliryhmissä 

Lauantai 17.11.2018 

10:30 - 11:00 Ilmoittautuminen, jolloin on 

maksettava pelimaksu 160 euroa / joukkue 

11:00 - 13:05 Kierros 1 4 - 1, 3 - 2 

13:05 – 13:35 Ruokatauko 

13:35 - 15:40 toinen puoliaika 

15:50 - 17:55 Kierros 2 2 - 4, 1 - 3 

17:55 - 18:05 Tulosten laskenta  

Sunnuntai 18.11.2018 

10:00 - 12:05 Toinen puoliaika 

12:15 - 14:20 Kierros 3 4 - 3, 2 - 1  

14:20 - 14:50 Ruokatauko 

14:50 - 16:55 toinen puoliaika 

16:55 - 17:05 Tulosten laskenta 

17:05 - 17:20 Protestiaika 

Kierrosten alkamisaika voi siirtyä pelillisistä syistä (esim. juryn kokoontuminen). Joukkueiden velvollisuus on 

seurata kilpailunjohtajan antamia ohjeita. 

Jokaisen ryhmän kaksi parasta joukkuetta etenevät 8.-9. joulukuuta pelattavaan SM-joukkuefinaaliin Bridge 

Areenalle. 

  



Kilpailumääräykset 
1. 

Otteluissa pelataan 32 jakoa puoliaikalaskennalla. Puoliajalla kaikki joukkueet voivat vaihtaa joko avoimeen 

tai suljettuun huoneeseen uuden parin. Ottelupisteet lasketaan WBF:n taulukon mukaan. 

2. 

Kaikissa otteluissa pelataan samat jaot. Pareista lasketaan myös ns. Butler laskenta, joka julkaistaan 

myöhemmin. Jakotaulut jaetaan ottelukierroksen jälkeen joukkueille. 

3. 

Puoliajan peliaika on 2 tuntia 5 minuuttia. Jos peliaika ylitetään enintään 5 minuutilla, kumpaakin 

myöhästynyttä joukkuetta rangaistaan ½ ottelupisteen menetyksellä. Peliajan ylityksestä enintään 10 

minuutilla rangaistus on 1 ottelupisteen menetys, tämän jälkeen rangaistuksena on 1 ottelupiste kutakin 

alkavaa 5 minuutin jaksoa kohden. Myöhästymisrangaistukset määrätään puoliajoittain.  

Pelaajien on oltava pelipöydässä omalla paikallaan kierroksen tai puoliajan alkaessa. Mikäli pelaaja tai pari 

ei ole paikallaan kierroksen alkaessa myöhästyen enintään 5 minuuttia, rangaistaan joukkuetta ½ 

ottelupisteen menetyksellä. Mikäli pelaaja tai pari myöhästyy enintään 10 minuuttia, seuraa 1 ottelupisteen 

menetys. Tämän jälkeen myöhästymisestä seuraa 1 ottelupisteen rangaistus jokaista alkavaa 5 minuuttia 

kohti. Ottelu katsotaan luovutetuksi, mikäli pelaaja tai pari on 20 minuuttia tai enemmän myöhässä ja 

joukkue saa ottelusta 0 pistettä. Kun joukkue tuomitaan hävinneeksi sen vastustaja saa ottelupisteet 

seuraavan kaavan mukaan mahdollisimman edullisesti: 

a. 13 ottelupistettä 

b. Keskiarvon pelaamistaan muista otteluista kilpailun aikana. 

c. Hävinneeksi tuomitun joukkueen vastustajien saamien pisteiden keskiarvon 

4. 

Otteluohjelmassa ensin mainittu joukkue on ”kotijoukkue”, joka pelaa avoimessa huoneessa Pohjois-Etelä 

suunnassa. Kotijoukkueella on oikeus asettaa pelaajansa paikoilleen vasta sen jälkeen, kun 

vastustajajoukkue on asettunut paikoilleen. Toisella puoliajalla kotijoukkue istuu paikoillaan (voi tietenkin 

vaihtaa uuden parin tilalle) ja vierasjoukkue vaihtaa pöytiä (mikäli vierasjoukkue vaihtaa sen jatkava pari 

vaihtaa pöytää). HUOM! HUM- systeemiä pelaavan parin joukkue on aina vierasjoukkue molemmilla 

puoliajoilla. 

5. 

Jos pelaajat sijoittavat korttinsa korttikotelon vääriin taskuihin ja sen takia jako muissa pöydissä pelataan 

alkuperäisestä poikkeavassa muodossa, kumpaakin pöydässä ollutta virheeseen syyllistynyttä joukkuetta 

rangaistaan puolen (1/2) ottelupisteen menetyksellä / kerta. 

6. 

Vapaavuorossa oleva pelaaja ei saa seurata oman joukkueen peliä. Kierroksen pelit jo päättänyt pelaaja ei 

saa seurata vielä käynnissä olevaa ottelua toisella pöydällä, ellei tämän pöydän kumpikin pari anna siihen 

lupaa. 

7. 

Ottelun tulos on laskettava muualla kuin pelitiloissa, jos jokin ottelu on vielä kesken. 



8. 

Bridgemateen syötetään joukkueiden VIRALLISET tulokset. Syötetty tulos on jokaisen tarkastettava. 

Joukkueiden on itse tarkastettava tulostensa oikeellisuus - kilpailunjohtaja ei tee sitä. Virheellisestä 

tuloskirjauksesta Bridgematessa on huomautettava kilpailunjohtajalle viimeistään 30 minuuttia päättyneen 

kierroksen jälkeen.  

9. 

Mahdolliset protestit on jätettävä viimeistään 30 minuuttia päättyneen kierroksen jälkeen lomakkeella, 

jonka saa kilpailunjohtajalta. Protestimaksu on 20 euroa. 

10. 

Joukkueitten paremmuusjärjestys määräytyy saavutettujen ottelupisteiden mukaan. Tasatuloksissa 

ratkaisee:  

1. keskinäisen ottelun IMP-pisteet tai jos ne ovat tasan 

2. Netto-imp -pisteiden mukaan tai jos ne ovat tasan  

3. IMP-kvootin mukaan tai jos ne ovat tasan  

4. pelaamalla 4 jaon pudotuspeli tai jos se päättyy tasan  

5. arvalla.  

Mestaripistejakelu on seuraava: 1. 2,50 MP, 2. 1,25 MP 

11. 

Tupakointi peli- ja WC-tiloissa on kielletty. Alkoholijuomien (myös keskioluen) vieminen pelitiloihin on 

kielletty. Pelaaja ei myöskään saa poistua pelialueelta tupakoidakseen tai käyttääkseen alkoholia ennen 

pelattavan kierroksen tai puoliajan päättymistä. 

Kännykät on pidettävä suljettuina tai lentotilassa pelitiloissa kierrosten aikana.  

Näiden sääntöjen rikkomisesta joukkuetta rangaistaan kahden ottelupisteen menetyksellä. 

12. 

Edellä olevan lisäksi kilpailussa noudatetaan Vuoden 2017 Bridgelakia sekä SBL :n yleisiä kilpailumääräyksiä. 

 

  



Semifinaalien juryt 
SM joukkuekilpailun semifinaaleissa voi oikeutta hakea kilpailunjohtajan tuomion jälkeen jokaiseen lohkoon 

valitulta muutoksenhakukomitealta, ”Juryltä”. Juryn jäsenet koostuvat muiden lohkojen kokeneista 

pelaajista. Juryjä nimettäessä ovat MP-kilpailunjohtajat aina etusijalla.  

Muutoksenhakumaksu on 20 euroa, joka palautetaan, mikäli juryn koollekutsuminen ei ole ollut 

perusteeton.  

Juryn kokoontuessa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jos puheenjohtaja on esteellinen, pyytää kaksi 

esteetöntä jäsentä mukaan juryyn. Käsittelyn kohteena olevan lohkon pelaajat katsotaan esteellisiksi kuten 

myös pelillinen vakituinen partnerisuhde, yksityiselämän parisuhde, poleeminen suhde tai muu esille tuotu 

este. Mikäli esteettömiä jäseniä ei ole riittävästi, jury täydentää itseään kilpailunjohtajan avustamana. 

Juryn kokoonpano on Pekka Viitasalo, puheenjohtaja 

  Raija Tuomi, varapuheenjohtaja 

  Sanna Kitti 

  Olavi Kivipensas 

  Anni Mäkelä 

  Mauri Saastamoinen 

  Seppo Sauvola 

  Lasse Utter 

 

Oulussa 25.10.2018 

 

Timo Sairanen  Hulda Ahonen  Kati Sandström 

Toimistosihteeri Toiminnanjohtaja Pääkilpailunjohtaja 


