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MP-kilpailun taloudelliset ohjeet  
seka  tilitysohjeet  

Ohjeet ovat voimassa 1.1.2009 alkaen.  
Ohje on päivitetty 5.10.2017 
 
 

SBL:n suositukset MP kilpailunjohtajalle maksettavien palkkioiden 
enimmäismäärästä: 
 
Tämä suositus on voimassa kaikissa MP kilpailuissa, myös barometrikilpailuissa.  
Ainoa poikkeus on RALLY, jossa kilpailunjohtajan palkkio on normaali + 0,50€ / pelaaja. 
 
 3,00 € / pelaaja   
 1,50 €  /  U26 pelaaja (juniori) 
 0,25 €  /  monistettu jako (sisältää monisteet) 
 
Kerho ja kilpailunjohtaja voivat sopia keskenään kilpailunjohtopalkkion suuruudesta. SM-kilpailut 
johdetaan sopimuskorvauksilla.  
 

Kilpailunjohtajien tulee tilittää MP-kilpailun pelimaksuista Suomen 
Bridgeliitolle seuraavien ohjeiden mukaisesti:  
 
 
Tavallinen MP-kilpailu  Tilitettäessä tavallisia MP-kilpailuja niiden hintakatot ja vaatimustasot 
selviävät MP-kilpailukategoriat ja – kilpailumaksut – tiedostosta liiton verkkosivuilta 
(www.bridgefinland.fi/uusi/files/858.pdf.)  Tästä maksusta järjestävä kerho, tai sen valtuuttamana 
kilpailunjohtaja, tilittää kaikille osapuolille seuraavasti.  
- Kilpailunjohtajalle maksetaan sovittu palkkio.  
- Liitolle maksetaan 3,50 €/pelaaja/päivä.  
- Palkintoina pitää jakaa vähintään 40% kilpailumaksuista. 
- Pelimaksuista vähennetään kilpailun kulut, esim. jakojen monistus ja pelipaikan vuokra. 
- Mikäli rahaa jää jäljelle, voidaan kerholle tilittää korkeintaan 1,20 € /pelaaja/päivä. Edelleen 

ylijäävä osuus siirretään palkintoihin. 
- Mikäli kerho jää tilityksessä tappiolle, voidaan tilavuokraa varten kerätä pelimaksun 

yhteydessä 1 tai 2 € /pelaaja/päivä korotus. Tästä on oltava maininta kilpailukutsussa. Kerhon 
osuus pelimaksuista on tällöin 0 €. 

 
 
Rally-sarjassa  osakilpailuiden pelimaksu on 20 €/pelaaja. Kilpailusta tilitetään liitolle 5,50 €/ 
pelaaja (normaali 3,50 €/pelaaja ja 2,00 €/pelaaja sarjan voittorahastoon). Rally-sarjan pelimaksusta 
on jaettava palkintoina vähintään 6,00 €/pelaaja. Lisäksi pelimaksusta maksetaan kilpailunjohdon 
palkkio sekä jakojen monistus, avustajat ja mahdollinen pelitilan vuokra. Järjestävän kerhon osuus ei 
saa olla yli 1,20€/pelaaja. 
 

 
Grand Slam -sarjassa  osakilpailuiden pelimaksu on 25 €/pelaaja. Kilpailusta tilitetään liitolle 
6,50 €/ pelaaja (normaali 3,50 €/pelaaja ja 3,00 €/pelaaja sarjan voittorahastoon). Kilpailunjohtajan 
palkkio on 3 €. Juniorien osuus kaikista edellisistä maksuista on 50 %. Grand Slam -sarjan 
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pelimaksusta on jaettava palkintoina vähintään 40% pelimaksuista ilman voittorahaston osuutta (väh. 
8,80 € /pelaaja ja 4,40€ /juniori). Lisäksi pelimaksusta maksetaan kilpailunjohdon palkkio sekä 
jakojen monistus, avustajat ja mahdollinen pelitilan vuokra. Järjestävän kerhon osuus ei saa olla yli 
1,20€/pelaaja. 
 

Esimerkki 20 pöydän kilpailusta 76 aikuista ja 4 junioria 
Kulut: 
- liitto 76 x 3,5 € + 4 x 1,75 €  273 € 
- kokonaispotti 76 x 3 € + 4 x 1,5 €  234 € 
- kilpailunjohtaja 76 x 3,0 € + 4 x 1,5 €  234 € 
- palkinnot vähintään 0,4 x (76 x 22 € + 4 x 11 €) 686,40 € 
- jakojen monistus  9 x 4 x 15 x 0,25 €   135 € 
- 1 muut kulut, kuten vuokra, brikka-avustaja 

Kulut yhteensä   1562,40 € 
Tulot 
- pelimaksut 76 x 25 € + 4 x 12,50 €  1950 €   
 
1 Muihin kuluihin jää    387,60 € 
Järjestävän kerhon osuus max. 76 x 1,2 € + 4 x 0,6 € 93,60 € 
”Ylijäämä” jaetaan palkintoina. 
 
MP-tukikilpailun  rahankierto on seuraava: 70 % liitolle, 15 % palkintoihin ja 15 % 
kilpailunjohdolle. Jos tukikilpailussa on kiinteitä kuluja, jakojen monistus tai joudutaan maksamaan 
vuokraa (esim. Bridge Areenan vuokra), niin ko. maksu voidaan vähentää liiton osuudesta. 
 
 
Juniorit, eli ne pelaajat, jotka kuluvan kalenterivuoden aikana täyttävät korkeintaan 25 vuotta, 
saavat pelata kaikissa SBL:n virallisissa MP-kilpailuissa (ei SM-kilpailut!) puoleen hintaan riippumatta 
pelimaksun suuruudesta. Puuttuvaa osaa pelimaksusta ei korvata mistään. Juniorien osuus maksuista 
on 50 % (SBL, kilpailunjohto, palkinnot, voittorahasto, kerhon osuus). Hinnan alennus ei koske SM-
kilpailuja, eikä mahdollisesti hinnan mukana maksettavan ruoan tms. osuutta. 
 
 
Juniorien pelimaksuista kertyvät maksut jakautuvat siis seuraavasti:  
- SBL:n osuus on 1,75 €/pelaaja 
- Rally-sarjan voittorahastoon maksetaan 1,00 €/pelaaja, Grand Slam –sarjassa 1,50 €/pelaaja 
- Kilpailunjohtajan palkkio on 1,50 € (erillissopimukset sopimusten mukaan) 
- Kulut (monistus, pelitilan vuokra) voi ottaa kuten ennenkin (kulut eivät pienene) 
- Palkintoihin puolet normaalipelimaksun palkinto-osuudesta 
- Kerhon osuus on korkeintaan puolet normaalipelimaksun kerho-osuudesta 
- Jos kilpailumaksussa peritään jotakin mikä ei liity  kilpailuun ja josta ei alennusta voi antaa 

(esimerkiksi illalliskortti, laivamatka, tms.), on sen osuus pelimaksusta selkeästi nähtävä. 
 
 

MP-kilpailunjohtajan on myös huomioitava ilmoitusvelvollisuus tuloksista:  Internet-
sivuille Bilboon viipymättä (http://www.bridgefinland.fi/bilbo/login.php), sekä Bridge 
Lehteä varten BL toimitukseen osoitteeseen:  journal.editor@bridgefinland.com  

 
 
MP-kilpailunjohtajan on huomioitava ilmoitusvelvollisuus kilpailun tilityksestä 
SBL:n taloudenhoitoon  osoitteisiin: office.clerk@bridgefinland.com ja 
financial.manager@bridgefinland.com on ilmoitettava sekä pelaajamäärät eri kilpailuissa että 
kilpailutilitys (juniorit on eriteltävä ja identifioitava).  
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Suomen Bridgeliiton tilinumero on:  
Nordea FI11 1548 3000 1004 96   
 

 

Viitenumerona käytetään järjestävän kerhon muut maksut viitettä.  
Pankin perimiä kuluja pienentääkseen kilpailunjohtajien tulee käyttää viitenumeroita, jotka löytyvät 
tarvittaessa liiton nettisivuilta (www.bridge.fi) hallinto  talousasiat- kohdasta: 
http://www.bridgefinland.fi/bilbo/sbl.php?id=205 
 

Kerhon nimi Viite Kerhon nimi Viite Kerhon nimi Viite 

Akaan Bridgekerho ry. 3052 Karis Bk/Karjaan Bk 1559 Porvoon Bk 2163 

Bridgeklubben inom AV 1070 Keski-Uudenmaan Bridge (KUB) 1588 Puijon Bridge ry 2192 

B-19 Hämeenlinna 1229 Kirkkonummen Bk Kyrkslätt 1614 Pyhäsalmen Bk 2998 

B-55 Helsinki 1258 Kotkan Bk 1643 Rauman Bk 2228 

BABS ry 1106 Kouvolan Bk 1672 Rovaniemen Bk 2257 

Bk Slam 2370 Kulo Bridge ry 1708 Salon Bk 2286 

Ekenäs Bk 1135 Kuopion Bk 1737 Savuton ry 2312 

Etiäiset ry 1164 Kymin Kerho ry 3081 Seinäjoen Bk 2341 

Gamlakarleby/Kokkolan Bk 1193 Lahden Bk 1795 Tammerbridge ry 2435 

H 6 2862 Lappeenrannan Bk 1850 Tampereen Bk 2464 

Hangö Bk 1287 Malmin eläkeläisten bridge 1889 Tapiolan Trikki 2503 

H.K.Y:n Bk 1342 Mikkelin Bk 1915 TOPPI ry 2561 

Hyvinkään Bk 1371 Nokia-Bridge ry 1944 Turun Bk 2590 

Joensuun Bk 1407 SABL Otapieti 2011 Vaasan Trikkikerho 2626 

Jyväskylän Bk 1436 Oulun Bk 2040 Valkeakoski Koski-Bridge ry. 2655 

Järviseudun Bk 1465 Oulun yliopiston Bk 2930 Vasa Bk 2710 

Kajaanin Bk 1494 Pieksämäen Bk 2105 Åbo Bk 2749 

Karhulan Bk 1520 Porin Bk 2134 Ähtärin Bk 2778 

 
 

Kilpailunjohtajat voivat aina kääntyä kysymystilanteissa 
pääkilpailunjohtaja Kati Sandströmin puoleen.  
Sähköposti katarina.sandstrom@novia.fi tai puhelin 040 526 5611 
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