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SM-parikilpailu – Kvootin laskeminen
1. Osallistujat
SM-parikilpailun finaaliin otetaan piirien parimestaruuskilpailujen kautta 35 paria. Näiden lisäksi edellisen
vuoden mestari on oikeutettu finaalipaikkaan. Jos edellisvuoden mestaripari hajoaa mistä syystä tahansa,
niin tämä paikka ei siirry kenellekään vaan tällöin finaaliin otetaan karsintojen kautta 36 paria.

2. Paikkajako
Finaalipaikat jaetaan piirien kesken suorassa suhteessa (kvootti, ks. luku 3) näiden karsintakilpailuihin
ilmoittautuneiden parien lukumäärään. Tasatilanteessa on etusija sillä piirillä, jonka edellisen vuoden
kvootti on suurempi. Jos tämä on tasan, finaalipaikka arvotaan. Arvonnan suorittaa SBL:n
Kilpailutoimikunnan puheenjohtaja. Finaalipaikat jaetaan karsintakilpailuiden parhaille pareille voittajista
alkaen.
Jokainen piiri, jossa karsintakilpailu järjestetään, on oikeutettu yhteen finaalipaikkaan, vaikka sen
ilmoittamien parien määrä ei matemaattisesti edellyttäisi paikkaa.
Piirinmestaruuskilpailussa voi pelata myös osallistumatta karsintaan siitä etukäteen Bilbossa ilmoittamalla.
Tällaisen parin saavuttaessa finaalipaikan, säilyy piirin saavuttamien finaalipaikkojen määrä samana. Toisin
sanoen heidän paikkansa siirtyy karsinnan ensimmäiselle finaalipaikkaa ilman jääneelle parille.
Tulosten ilmoittamisen jälkeen kaikille ilman finaalipaikkaa jääneille (karsintaan osallistuneille) pareille
lasketaan kvootti, joista muodostetaan yksi koko Suomen laajuinen jonotuslista finaaliin. Jos joku
finaalipaikan saanut pari on estynyt osallistumaan finaaliin, niin tarjotaan vapautunutta finaalipaikkaa
jonotuslistan mukaisessa järjestyksessä. Pari, joka on kerran kieltäytynyt finaalipaikasta, ei saa uutta
mahdollisuutta.

3. Kvootin laskeminen
Piirien kvootti lasketaan jakamalla piirinmestaruuskilpailuun (piirin järjestämiin karsintakilpailuihin)
osallistuneiden parien lukumäärä kaikkien osallistuneiden parien lukumäärällä. Saatu osamäärä kerrotaan
vielä jaettavien paikkojen lukumäärällä. Näin saatujen kvoottien kokonaisosat ilmoittavat piirin
finaalipaikkojen lukumäärän. Jos kvoottien kokonaisosien summa on pienempi kuin jaettavien paikkojen
lukumäärä, niin kvooteista se, jossa on suurin desimaaliosa, pyöristetään ylöspäin. Mikäli kokonaisosien
summa on edelleen pienempi kuin jaettavien paikkojen määrä, pyöristetään toiseksi suurimman
desimaaliosan omaava kvootti ylöspäin. Tätä toistetaan kunnes lukumäärät ovat yhtä suuret ja olemme
saaneet piirien paikat.
Jos piiri, jossa järjestetään karsinta, jää ilman finaalipaikkaa, lisätään tälle piirille ennen pyöristyksiä yksi (1)
paikka. Mikäli paikkojen lisääminen saa aikaan tilanteen, jossa kokonaisosien summa on suurempi kuin
finaalipaikkojen määrä, niin tällöin vähennetään yksi paikka kerrallaan niiltä piireiltä, joiden kvootin
desimaaliosa on pienin.
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Jos jokin piiri järjestää useamman karsintakilpailun, lasketaan näille piirin sisäinen kvootti kuten edellä.
Karsintakilpailujen parimäärä nkarsinta jaetaan piirin parimäärällä npiiri ja tämä kerrotaan piirin paikkojen
lukumäärällä Ppiiri. Mikäli piirin sisäinen paikkajako ei mene tasan ja desimaaliosat ovat yhtä suuret, niin
lisäpaikan saa se karsinta, jossa oli enemmän pareja. Yhtä suurissa karsinnoissa ratkaisee arpa. Arvonnan
suorittaa piirivalvoja tai hänen valtuuttama henkilö.
Jonotuslistan kvootti lasketaan jakamalla parin sijoitus karsintakilpailun parimäärällä. Saadut lukuarvot
laitetaan jonoon pienimmästä suurimpaan. Kvootin ollessa kahdella tai useammalla parilla tasan ratkaisee
paikan jonossa (järjestyksessä mikäli edelliset ovat olleet tasan): karsintakilpailun parimäärä (isompi
parempi), piirin kvootti (isompi parempi), parin saavuttama %-tulos yhdellä desimaalilla (isompi parempi),
samassa karsintakilpailussa pelanneiden osalta keskinäisen kohtaamisen voittaja, arpa. Arvonnan suorittaa
SBL:n toimihenkilö.
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