
SUOMEN BRIDGELIITTO RY – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RF – the BRIDGE LEAGUE OF FINLAND 

 

SUOMEN BRIDGELIITTO RY – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RF – the BRIDGE LEAGUE OF FINLAND  

kilpailuselosteet: 

Hangon Bridgeviikko 2010 
 

Hanko Cup (24.–25.7.) 

 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan neljä erillistä (kaksi lauantaina ja kaksi sunnuntaina) 22 jaon osakilpailua 

joiden yhteistulos ratkaisee v. 2010 Hanko Cupin voittajan. 

Huom.! jokainen kilpailu on myös oma MP-kilpailunsa (kerroin 0,7 x taulukko ) 

 

Osallistuminen 

Kilpailumaksu on 15 euroa /pelaaja / päivä  

Osakilpailuihin otetaan mukaan myös uusia pareja jolloin pelimaksu on 10 euroa / pelaaja. Parin 

pelatessa päivän molemmat kilpailut on pelimaksu kuitenkin 15 euroa / pelaaja. 

Kokonaistulosta laskettaessa osakilpailuissa ei voi käyttää varapelaajaa. 

Jos pari keskeyttää, on siitä ilmoitettava kilpailunjohtoon heti osakilpailun päättymisen jälkeen. 

 

Palkinnot 

Palkinnot jaetaan siten että jokaisen osakilpailun voittajapari saa 100€ stipendin. Loput 

palkintosummasta (palkinnot 40 % pelimaksuista) jaetaan kokonaiskilpailun tulosten mukaan. 

Hanko Cupissa palkitaan myös paras B-pari (10MP). Palkinnot jaetaan seuraavana päivänä ennen 

MP-parikilpailun alkua. 

 

Aikataulu 

Lauantai 24.7 klo 11.00 1. osakilpailu 

klo 15.00 2. osakilpailu  

Sunnuntai 25.7   klo 15.00 3. osakilpailu 

                                  klo 18.30 4. osakilpailu 

 

Good Morning Hanko- kilpailut (26.–30.7.2010) 
 
Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 22 jakoa 2 jakoa kierroksella. Mestaripisteitä jaetaan kertoimella 0,7 x 

taulukko. 

 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 12 euroa / 

pelaaja 

 

Palkinnot 
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Palkintona on stipendejä. Taulukko palkinnoista on nähtävänä pelipaikalla. Palkinnot jaetaan heti 

tulosten valmistuttua pelipaikalla. 

 

Aikataulu 

Kilpailut loppuvat noin klo 14.00 mennessä. 

 

Veteraanien SM-parikilpailu (26.7.–27.7.2010) 
 
Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan vihreähissi periaatteen mukaisesti yhteensä 12 kierrosta, 4 jakoa kierroksella. 

Kaksi ensimmäistä kierrosta on arvottu. Parituksessa on kierroksen viive. 

 

Osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua MP-kilpailuoikeuden omaava pelaaja joka tänä vuonna (2010) täyttää 

vähintään 67 vuotta. 

Kilpailumaksu on 20 euroa / pelaaja. 

 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle jaetaan liiton mitalit, lisäksi jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan 

kilpailuiden jälkeen pelipaikalla. 

 

Aikataulu 

Kilpailu pelataan kahtena päivänä 6 kierrosta (24 jakoa) päivässä. Molempina päivinä pelit loppuvat 

klo 15.00 mennessä. 

 

 

MP-parikilpailu(26.7.2010)  
 

Kilpailumuoto 
Kilpailu pelataan parikilpailuna jakomäärän ja kierroksella pelattavien jakojen määrän riippuessa 

pelaajien määrästä.  

 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 12 euroa / 

pelaaja.  

 

Palkinnot 

Palkintona on stipendejä. Palkinnot jaetaan seuraavana päivänä ennen Swiss-IMP- kilpailun alkua. 

 

 

Swiss-Pairs IMP-parikilpailu (27.7.2010) 
 

Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 8 kierrosta a´ 5 jakoa vihreä hissi periaatteen mukaisesti. Ensimmäinen kierros 

on arvottu. Pareista tehdään ensin imp-vertailu jonka jälkeen imp-ero muutetaan ottelupisteiksi. 

Ottelupisteet ratkaisevat paremmuuden. 

 

Osallistuminen 



SUOMEN BRIDGELIITTO RY – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RF – the BRIDGE LEAGUE OF FINLAND 

 

SUOMEN BRIDGELIITTO RY – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND RF – the BRIDGE LEAGUE OF FINLAND  

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 12 euroa / 

pelaaja. 

 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan seuraavana päivänä ennen joukkuekilpailun alkua. 

 

Aikataulu 

Kilpailu loppuu noin klo 23.30 mennessä. 

 

 

Suomen Cup Hangon viikolla v. 2010 (finaali 28.7.2010) 
 

Välierät 

Pelataan viimeistään maanantaina 26.7 (Voimakasiinilla alkaen klo 10.30).  

Ottelun pituus on 32 jakoa mutta mikäli joukkueet sopivat voidaan pelata myös 28 jaon ottelu. 

Ottelut on siis mahdollista pelata jo ennen Hangon viikkoa. 

Finaali 

Pelataan Voimakasiinilla keskiviikkona 28.7 alkaen klo 10.30.  BBO Finland lähettää Finaalista 

lähetyksen jota voi seurata Bridge Base Onlinessa (BBO). 
 

 

Hangon joukkuekilpailu (28.–29.7.2010) 

 
Kilpailumuoto 

Kilpailussa pelataan 12 kierrosta 8 jaon otteluita vihreähissi- periaatteen mukaisesti. Kaksi 

ensimmäistä kierrosta on arvottu ja sen jälkeen paritus tulee kierroksen viiveellä. Ensimmäisen 

päivän jälkeen voi keskeyttää, mutta keskeyttämisestä on ilmoitettava pelinjohtoon viimeistään 

puoli tuntia ensimmäisen päivän pelien päättymisen jälkeen. 

 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 50 euroa / 

joukkue / päivä (12,5€ / henk. / päivä).  

 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä. Palkinnot jaetaan kilpailun jälkeen pelipaikalla. 

 

Aikataulu 

Kilpailu loppuu keskiviikkona noin klo 23.50 mennessä ja torstaina 22.00 mennessä. 
 

B- SM parikilpailu (30.7.2010) 
 

Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan normaalilla parikilpailulaskennalla noin 42–48 jakoa riippuen pöytämäärästä. 

Kilpailussa on 2-3 sessiota. 
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Osallistuminen 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki MP-kilpailuoikeuden omaavat pelaajat, joiden mestaripisteet 

ovat alle 10 MP:tä edellisen vuodenvaihteen mestaripistelistalla. Vanha mestari ei myöskään voi 

osallistua uudestaan. 

Kilpailumaksu on 15 euroa / pelaaja 

 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle parille jaetaan liiton mitalit, lisäksi jaetaan stipendejä. 

 

Aikataulu 

Kilpailu loppuu noin 21.00 mennessä. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla. 

 

 

B- SM joukkuekilpailu (31.7.2010) 
 

Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan vihreä hissi periaatteen mukaisesti 6 kierrosta 8 jaon otteluita. Kilpailunjohto voi 

myös tarvittaessa muuttaa pelimuotoa esim. jos 8 joukkuetta pelataan 6 jaon ottelut kaikki kaikkia 

vastaan. Kaikissa otteluissa on samat jaot ja pareista lasketaan butler vertailu.                

Kilpailumaksu on 60 euroa / joukkue. 

Osallistuminen 

Kilpailuun voivat osallistua joukkueet joiden osallistujilla on MP-kilpailuoikeus ja mestaripisteet 

ovat yhteensä alle 50 MP:tä edellisen vuodenvaihteen mestaripistelistalla. 

Kilpailumaksu on 60 euroa / joukkue. 

 

Palkinnot 

Kolmelle ensimmäiselle joukkueelle jaetaan liiton mitalit, lisäksi jaetaan stipendejä. 

Aikataulu 

Kilpailu loppuu noin 19.00 mennessä. Palkinnot jaetaan kilpailun päätyttyä pelipaikalla. 

 

 

Cid Holmin muistokilpailu (31.7.2010) 
 
Kilpailumuoto 

Henkilökohtainen parikilpailu. Kilpailussa pelataan 2 jakoa kierroksella. Pelaajamäärästä riippuen 

noin 36- 44 jakoa. Kilpailussa kaikki pelaavat samaa (samoja) systeemiä. 

 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 15 euroa / 

pelaaja 
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Palkinnot 

Kilpailussa on hieno kiertopalkinto. Lisäksi jaetaan stipendejä. Palkinnot jaetaan  

kilpailuiden jälkeen pelipaikalla. 

 

Aikataulu 

Osallistujamäärästä riippuen kilpailu loppuu noin klo 19.00 mennessä. 
 

 

Bridge Rally-tasoituskilpailu ja MP-parikilpailu yhdistelmä 

(1.8.2010) 
 

Kilpailumuoto 

Kilpailu pelataan parikilpailuna jakomäärän ja kierroksella pelattavien jakojen määrän riippuessa 

pelaajien määrästä. Kilpailussa pelataan sekä tasoitettu, että tasoittamaton sarja. 

 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 20 euroa / 

pelaaja. Kilpailuun on pakollinen ennakkoilmoittautuminen Bilboon. 

 

Palkinnot 

Palkinnot ovat stipendejä, jotka jaetaan molempien kategorioiden kolmelle parhaalle. Myös 

molemmista sarjoista jaetaan mestaripisteet. 

 

Aikataulu 

Alkaa klo 10.00 ja loppuu noin klo 18.00 mennessä. 

 
 

Warm up- ja sivuparikilpailut (koko viikko)  
 

Kilpailumuoto 
Kilpailut pelataan parikilpailuna jakomäärän ja kierroksella pelattavien jakojen määrän riippuessa 

pelaajien määrästä.  

 

Osallistuminen 

Kilpailu on avoin kaikille MP-kilpailuoikeuden omaaville pelaajille. Kilpailumaksu on 12 euroa / 

pelaaja.  

 

Palkinnot 

Palkintona on stipendejä. Palkinnot jaetaan heti tulosten valmistuttua pelipaikalla tai seuraavana 

päivänä pelipaikalla. 
 

 

 

Lasse Utter, SM-kilpailutoimikunta, 

Hulda Ahonen, toiminnanjohtaja SBL 


