Suomen Bridgeliiton Kilpailutoimikunta 22.3.2015

ERILLISET KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN BRIDGELIITON
ALAISTA INTERNET-PELAAMISTA VARTEN
1. Yleistä
Suomen Bridgeliiton (jatkossa SBL) alainen Internet-pelaaminen on sekä SBL:n yleisten kilpailumääräysten että SBL:n kurinpitomääräysten alaista. Nämä erilliset kilpailumääräykset
on laadittu täydentämään yleisiä määräyksiä.
Nämä päivitetyt erilliset kilpailumääräykset astuvat voimaan 1.4.2015 alkaen.
2. Bridge Base Online -Finland
Bridge Base Online -Finland (jatkossa BBO-Finland) on Suomen Bridgeliiton alainen elin,
joka vastaa SBL:n alaisesta kilpailubridgen internet-pelaamisesta. Käytännössä asiaa hoitaa
SBL:n hallituksen nimittämä BBO-toimikunta.
3. Osallistumisoikeus
Saadakseen osallistumisoikeuden BBO-Finlandin järjestämiin kilpailuihin pelaajan on rekisteröidyttävä ja maksettava rekisteröitymismaksu BBO-Finlandin edellyttämällä tavalla. Tämä
rekisteröitymismaksu suoritetaan vain kerran.
Rekisteröidyttäessä on BBO-Finlandille kerrottava oma nimi, SBL:n jäsennumero, mikäli sellainen on, sekä pelaajan netissä käyttämä pelaajanimi.
Pelaajan oman nimen tulee näkyä oikeassa muodossa pelaajan pelaajaprofiilissa.
Taitotasoa ei tarvitse laittaa näkyviin. Jos taitotason laittaa näkyviin, pitää sen noudattaa
Bridge Base Onlinen (jatkossa BBO) määrittelyä.
Rekisteröityä voi vapaasti, mutta ainoastaan SBL: n jäsenkerhojen jäsenet voivat kerryttää
mestaripisteitä BBO-Finlandin alaisissa nettipeleissä.
4. Varapelaajat
BBO-Finlandin alaisissa kilpailuissa voi käyttää varapelaajia vapaasti, kuitenkin siten, että on
ensisijaisesti pyrittävä käyttämään jo aiemmin BBO-Finlandiin rekisteröityneitä pelaajia.
Mikäli kilpailun sujuvuuden kannalta on välttämätöntä, voidaan varapelaajana käyttää myös
BBO-Finlandiin rekisteröitymättömiä pelaajia.
Varapelaaja saa pelatuista jaoistaan mestaripisteitä pelattujen jakojen suhteessa samoin
edellytyksin kuin edellä on mainittu.
5. BBO korvaavana kilpailumuotona
Sellaisista kilpaotteluista, jotka voidaan pelata livepelinä tai BBO:ssa (Suomen Cup, maajoukkueiden haasteottelut tms. http://www.kolumbus.fi/~w184490/poyta/poyta3.JPG) jaetaan normaalit mestaripisteet. Edellytyksenä on, että kyseinen ottelu pelataan avoimella pöydällä. Toisin
sanoen katsojilla tulee olla vapaa pääsy mutta ilman oikeutta kommentoida pelaajille.
6. Lakitoimikunnan tutkintaoikeus
SBL:n hallitus on kokouksessaan 13.3.2015 päättänyt, että lakitoimikunnalla on tutkintaoikeus
tilanteisiin, joissa pelaajan epäillään hankkivan luvatonta tietoa pelattavista jaoista.
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7. Mestaripistekilpailujen järjestäminen
Seuraavien edellytysten on oltava voimassa, jotta BBO-Finlandin alaisesta kilpailusta voidaan jakaa mestaripisteitä:
7.1.

Kilpailumuoto
Jakojen minimimäärä on 12.
Pelaajien minimimäärä on 6 paria.
Kilpailu voidaan järjestää sillä laskentatavalla, jota BBO tukee. Yleensä kyseessä on joko
parikilpailulaskenta tai IMP-laskenta.
Kilpailu voidaan järjestää ns. vihreä hissi -kilpailuna siten, kuin BBO sitä tukee. Pelaajat
voivat kohdata toisensa useammin kuin kerran saman kilpailun aikana.

7.2.

Kilpailijoiden käyttämä tarjoussysteemi ja tarjousten selittäminen eli alertointi
Pelaajien on jokaisen pelattavan kierroksen alussa kerrottava käyttämänsä perussysteemi (esialertointi).
Pelaajan itsensä on selitettävä tarjouksensa tarjoussarjan aikana (itsealertointi).
Sangiavauksen vahvuutta ei tarvitse erikseen alertoida, mikä tämä on jo esialertoitu.
Kolmen (3) kortin alaväriä tai viiden (5) kortin yläväriä ei tarvitse erikseen alertoida,
mikäli nämä on jo esialertoitu.
Alertointi suoritetaan periaatteessa kuten näköesteitä käyttämällä, erotuksena tosin, että molemmat vastustajat näkevät pelaajan itsealertoinnin.
Pelaaja saa kysyä klikkaamalla tarjousta; tätä ei lasketa luvattomaksi tiedoksi.
Pelaaja saa kysyä tarjousten merkitystä yksityisviesteillä.
Pelaaja ei kuitenkaan saa kysyä tarjousten merkitystä julkisessa pöytäkeskustelussa.

7.3.

Ajanylitys
Ajanylitystilanteessa kilpailunjohtaja arvioi mikä olisi ollut lopputulos.
Mikäli lopputulos ei ole kiistaton, määrää kilpailunjohtaja molemmille pareille tulokseksi keskipelin eli averagen.
Pelaajien on kutsuttava kilpailunjohtaja paikalle, mikäli vastustaja hidastelee tarpeettomasti tai pelaa kohtuuttoman hitaasti.

7.4.

Mestaripisteet
Mestaripisteitä jaetaan mestaripistetaulukon mukaisesti siten, että jakomäärävähennyksen jälkeen jaettavat mestaripisteet kerrotaan kertoimella 0,5. Toisin sanoen sama
määrä pelaajia saa mestaripisteitä, mutta vain 50 % mestaripisteistä.

8. Muu ohjeistus
BBO-toimikunta antaa tarkempia ohjeistuksia koskien yksittäisten kilpailujen tai kilpailusarjojen pelimaksuja, palkintoja tai järjestelyjä.
Yleiseen nettiohjeistukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä kilpailutoimikunnan
puheenjohtajaan.
Mauri Saastamoinen
Kilpailutoimikunnan pj
maurisaastamoinen@hotmail.com
050 57 47 557
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