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SM-parikilpailu - Kilpailumääräykset

Johdanto
Tämä dokumentti korvaa SBL:n kilpailumääräysten luvun 3.2 SM-parikilpailu. Tämän dokumentin 
mukaiset kilpailumääräykset ovat voimassa SM-parikilpailussa 2022. Tämän dokumentin on 
laatinut SBL:n kilpailutoimikunta ja dokumentin on hyväksynyt SBL:n hallitus kokouksessaan 
xx.10.2022. 

Tätä dokumenttia tulee lukea siinä kontekstissa kuin se olisi kilpailumääräysten luku 3.2.

Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on pelaajilla, joilla on SM-kilpailuoikeus.

Varapelaajan käyttäminen
Varapelaajan käyttö ei ole sallittua SM-parikilpailussa. Jos pari joutuu keskeyttämään kilpailun, 
parin pelaamalla saavutetut tulokset lasketaan mukaan ja keskeyttämisen jälkeen vastustajat saavat 
paremman tuloksen seuraavista: joko 60% tai keskeyttäneen parin vastustajien saaman pistemäärän 
keskiarvon.

Finaali
Finaali pelataan, jos finaaliin ilmoittautuu vähintään 26 paria. Kaikki ilmoittautuneet pääsevät 
finaaliin. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen finaalia.

Finaali pelataan kaksipäiväisenä barometrikilpailuna. 

Mestaripisteet
Finaalissa jaettavien mestaripisteiden määrä riippuu osallistuvien parien määrästä seuraavasti:

Finaalissa on 26-35 paria:

1. 10 MP

2. 7 MP

3. 4 MP

4. 2 MP

5. 1MP

6. 0.7 MP



7. 0.5 MP

Finaalissa on 36 paria tai enemmän:

1. 12 MP

2. 8 MP

3. 5 MP

4. 3 MP

5. 2 MP

6. 1 MP

7. 0,7 MP

8. 0,5 MP

9. 0,2 MP

Jos finaalissa on 40 paria tai enemmän, neljäsosa pareista saa mestaripisteitä. Sijat 10:stä eteenpäin 
ylimmässä neljänneksessä saavat 0,1 MP; pyöristys on katkaiseva.

Finaalia koskevat rajoitukset

Pelaajat
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty eikä pelaaja saa esiintyä pelialueella selkeästi 
alkoholin vaikutuksen alaisena. Pelaaja, joka esiintyy pelialueella selkeästi alkoholin vaikutuksen 
alaisena poistetaan kilpailusta ja pari katsotaan keskeyttäneeksi.

Pelaaja ei saa  poistua pelialueelta ennen kierroksen päättymistä tupakoidakseen tai käyttääkseen 
alkoholia. Kierros katsotaan päättyneeksi, kun kaikki kierroksella pelattavat jaot on pelattu ja 
kilpailunjohtaja on antanut luvan poistua pelialueelta.

Pelaajalla ei saa pelatessa olla sellaisia elektronisia laitteita, joiden konfiguraatio mahdollistaa 
kommunikoinnin muiden laitteiden kanssa. Esimerkki: Pelaajalla voi olla lentotilassa oleva puhelin,
jos lentotilassa kaikki yhteysmuodot on estetty ml. Bluetooth. Pelaajalla ei voi olla sellaista 
puhelinta, älykelloa tai vastaavaa, jossa voi olla aktiivinen langaton yhteys (mobiiliverkko, WLAN, 
Bluetooth). Pelaaja voi jättää päällä olevan puhelimen kilpailunjohtajalle, jos pelaajalla on esittää 
kilpailunjohtajan hyväksymä peruste tälle tarpeelle; kilpailunjohtajan päätös on lopullinen.

Mikäli pelaaja rikkoo edellä kuvattua elektronisia laitteita koskevaa sääntöä, parille määrätään 
pisterangaistus, joka on 25% yhden jaon topista.

Katsojat
Tupakointi ja alkoholin käyttö pelitiloissa on kielletty eikä katsoja saa esiintyä pelialueella selkeästi 
alkoholin vaikutuksen alaisena. Katsoja, joka esiintyy pelialueella selkeästi alkoholin vaikutuksen 
alaisena poistetaan pelisalista.



Katsoja ei saa tuoda pelisaliin äänet päällä olevaa puhelinta, älykelloa tai vastaavaa, joka saattaisi 
tuottaa häiritseviä ääniä; katsoja ei saa myöskään aiheuttaa muuta häiriötä.

Kilpailunjohtaja voi poistaa häiriötä aiheuttavan katsojan pelisalista. Poistettu katsoja ei saa saapua 
saman päivän aikana takaisin pelisaliin.

Finaalin jakomäärä
Finaalin jakomäärä ja kierroksella pelattavien jakojen määrä riippuu finaalin parimäärästä. Finaalin 
tavoitejakomäärä on n. 100 mutta finaalissa pelataan kuitenkin vähintään kaksi jakoa kierroksella 
kaikkien parien kohdatessa kaikki parit.

Seuraavassa taulukossa on esitetty jakomäärät todennäköisimmille skenaarioille. Mikäli finaalissa 
on pariton määrä pareja, parimäärä täydennetään parilliseksi lepoparilla.

Parimäärä Jakoja kierroksella Kierrosten määrä Jakomäärä
26 4 25 100
28 4 27 104
30 4 29 116
32 4 31 124
34 3 33 99
36 3 35 105
38 3 37 111
40 3 39 117
42 3 41 123
44 3 43 129
46 2 45 90
48 2 47 94
50 2 49 98
52 2 51 102
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