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Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y. 
Kurinpitosäännöstö 
 
Johdanto 
Kilpailubridgen laki edellyttää kaikilta pelaajilta korkeimpien eettisten standardien 
noudattamista sekä urheiluhenkistä ja reilun pelin mukaista käyttäytymistä kaikissa 
tilanteissa. 
Bridgelain määräyksiä täydentävät Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund r.y:n 
(jäljempänä: Liitto) säännöt, kilpailumääräykset ja muut Liiton sääntöjen edellyttämin tavoin 
vahvistetut, pelaajia sekä kilpailujen järjestäjiä ja toimihenkilöitä sitovat normit. 
Edellä määritellyn säännöstökokonaisuuden noudattamista varten on asianmukaisessa 
järjestyksessä vahvistettu seuraavaa: 
 
1 § Kurinpitosäännöstön soveltaminen 
Liiton säännöt, kilpailumääräykset ja muut Liiton hallituksen tai sen valtuuttaman elimen 
antamat määräykset ja päätökset sekä tämä kurinpitosäännöstö sitoo ja velvoittaa kaikkia 
Liiton jäsenseuroja sekä näiden hallitusten asettamien elimien jäseniä ja toimihenkilöitä, Liiton 
jäsenseurojen jäseniä, Liiton valvonnassa tai vastuulla pidettäviin kilpailuihin osallistuvia 
pelaajia sekä Liiton hyväksymiä MP-kilpailunjohtajia. 
 
2 § Rikkomukset 
Jos tämän säännöstön alainen henkilö syyllistyy rikkomukseen, hänelle voidaan 
rangaistukseksi määrätä 3 §:n mukainen seuraamus. 
Rikkomuksia ovat: 
2.1 Kilpailubridgen lain säännösten tahallinen rikkominen joko omaa hyötyä tavoitellen tai 
toisen vahingoittamiseksi. 
2.2 Liiton sääntöjen, määräyksien, päätöksien ja ohjeiden noudattamisen tahallinen 
laiminlyönti. 
2.3 Yleisen lain vastainen tai epäurheilijamainen käyttäytyminen kilpailussa, joka pidetään 
Liiton valvonnassa tai vastuulla.   
 
3 § Seuraamukset 
Rikkomuksista määrättävät seuraamukset ovat: 
3.1 Huomautus 
Huomautus annetaan, jos moitteenalainen menettely ei ole aiheuttanut vahinkoa tai haittaa, ja 
jos rikkojan voi olettaa ojentuvan jo pelkästä huomautuksesta. 
3.2 Varoitus 
Varoitus annetaan, jos moitteenalainen menettely on aiheuttanut vahinkoa tai haittaa.  
Varoitus merkitään Liiton kurinpitokomitean ylläpitämään rekisteriin, ja on voimassa kolme (3) 
vuotta.  Varoituksen voimassaoloaikana ei asianosaiselle saa antaa samantyyppisestä 
rikkomuksesta toista varoitusta, vaan seuraamuksena on oltava määräaikainen kilpailukielto. 
3.3 Kilpailukielto 
Jos moitteenalainen menettely on aiheuttanut merkittävää vahinkoa tai haittaa, määrätään 
pelaaja kilpailukieltoon, jonka pituus on vähintään kolme (3) kuukautta ja enintään kaksi (2) 



vuotta.  Kysymys mahdollisesti tarvittavasta pidemmästä kilpailukiellosta on saatettava Liiton 
vuosikokouksen ratkaistavaksi. 
Kilpailukiellosta ilmoitetaan erikseen pelaajan omalle kerholle, joka voi sallia pelaajan 
osallistumisen kerhon peli-iltoihin.  Kilpailukieltoon määrätty pelaaja ei saa osallistua muihin 
Liiton valvonnassa tai vastuulla järjestettäviin kilpailuihin, mukaan lukien BBO:ssa järjestetyt 
pelitilaisuudet.  
Pelaaja, jolle on langetettu kilpailukielto, ei voi edustaa Suomea missään kansainvälisissä 
arvokilpailuissa. 
Jos pelaajalle on langetettu kilpailukielto, jonka päättymisestä on alle kuusi (6) 
kuukautta, pelaajalle ei voida langettaa minimipituista kilpailukieltoa. 
3.4 kansainvälinen kilpailukielto 
Jos pelaaja on joko ulkomailla tai Suomessa syyllistynyt rikkomukseen, josta hänelle 
määrätään 3.3-kohdan mukainen kilpailukielto, hänet voidaan lisäksi määrätä yhtä kauan 
kestävään kansainväliseen kilpailukieltoon.  Näin määrätyt kiellot Liitto ilmoittaa niille 
organisaatioille, joiden alaisessa kilpailussa pelaajan rikkomus on tapahtunut. 
3.5 MP-kilpailunjohtajan oikeuksien menetys 
Jos Liiton hyväksymä MP-kilpailunjohtaja toimessaan syyllistyy moitittavaan menettelyyn, 
josta huomautusta tai varoitusta ei voi pitää riittävänä, on hänen MP-kilpailujen johto-
oikeutensa peruutettava joko määräajaksi, vähintään yhdeksi (1) vuodeksi, tai kokonaan. 
Määräajaksi oikeutensa menettänyt MP-kilpailunjohtaja voidaan määrätä suorittamaan uusi 
MP-kilpailunjohtajatutkinto. 
Jos MP-kilpailunjohtaja menettää oikeutensa jätettyään noudattamatta Liiton 
tilitysmääräyksiä, hänet voidaan lisäksi määrätä kilpailukieltoon määräajaksi. 
 
Seuraavassa on lueteltu joukko rikkeitä sekä niiden seuraamusasteikot, joita noudatetaan 
ilman erityisiä lieventäviä asianhaaroja.  
 
Rike Seuraamus 
Epäasiallinen käytös kilpailunjohtajaa tai 
kilpailun toimihenkilöä kohtaan 

Varoitus - kilpailukielto 180 päivää 
 

Epäasiallinen käytös Liiton edustajaa 
kohtaan, joka hoitaa Liiton tehtävää 

Varoitus - kilpailukielto 180 päivää 
 

Kilpailusta, jossa pakollinen 
ennakkoilmoittautuminen, poisjäänti ilman 
ilmoitusta kilpailunjohtajalle 

Huomautus - kilpailukielto 90 päivää 
 

Järjestyshäiriön aiheuttaminen pelipaikalla Varoitus - kilpailukielto 180 päivää 
Käytöshäiriö, joka johtaa kilpailusta 
poistamiseen 

Kilpailukielto 90 - 180 päivää 
 

Kilpailun keskeyttäminen ilman 
kilpailunjohtajan lupaa 

Varoitus - kilpailukielto 180 päivää 
 

Vedonlyönti toisen osallistujan menestyksen 
puolesta sellaisessa kilpailussa, johon itse 
osallistuu 

Varoitus - kilpailukielto 180 päivää 
 

Tahallinen pyrkimys katsoa vastustajan kortit Varoitus - kilpailukielto 180 päivää 

Tahallinen pyrkimys saada etukäteen tietoa 
vielä pelattavasta jaosta 

Varoitus - kilpailukielto 365 päivää 



Pelattavien jakojen tahallinen etukäteen 
katsominen tai sen yritys 

Kilpailukielto 180 - 730 päivää 
 

Jakojen manipulointi Kilpailukielto 180 - 730 päivää 
Tulosliuskojen tai pöytäkirjojen manipulointi Kilpailukielto 180 - 730 päivää 

 
Pelaajan syyttäminen epäeettisestä 
Käyttäytymisestä 

Varoitus - kilpailukielto 730 päivää 
 

Väkivaltaisuus pelipaikalla  Kilpailukielto 365 päivää - elinaikainen 
kilpailukielto 

Partnerisuhteessa tapahtuva tietojen vaihto 
etukäteen sovituilla luvattomilla keinoilla 
bridgelain 2007 pykälän 73 kohdan B2 
mukaisesti 

Kilpailukielto 365 päivää - elinaikainen 
kilpailukielto 
 

 
4 § Kurinpitokomitea 
Liiton kurinpitoasiat käsittelee  komitea, johon kuuluvat Liiton hallituksen valitsemat 
puheenjohtaja, kaksi jäsentä ja kaksi varajäsentä.  Komitean toimikausi on kaksivuotinen 
(kaksi kalenterivuotta).  Puheenjohtaja ei saa samaan aikaan olla jäsenenä tai varajäsenenä 
Liiton hallituksessa.  Puheenjohtajalla, jäsenillä ja varajäsenillä on oltava hyvä perehtyneisyys 
kilpailubridgeen, kilpailujen järjestäminen mukaan lukien. 
Komitean puheenjohtajan ja jäsenten mahdolliseen esteellisyyteen sovelletaan yleisen 
lainsäädännön tuomarinjäävejä koskevia normeja. 
Kurinpitokomitea esittää käsittelemänsä asiat Liiton hallitukselle päätösesityksinä. 
 
5 § Kurinpitomenettelyn käynnistäminen   
Kurinpitomenettely käynnistyy kirjallisella, yksilöidyllä ilmoituksella, joka on annettava 
henkilökohtaisesti tai sähköpostilla viikon kuluessa tapahtumasta Liiton puheenjohtajalle tai 
kurinpitokomitean puheenjohtajalle. 
Ilmoituksen ovat oikeutettuja tekemään 
5.1 Kilpailunjohtaja johtamassaan kilpailussa sattuneen kurinpitomenettelyä vaativan häiriön 
osalta. 
5.2 Yksityishenkilö, jota tämä kurinpitosäännöstö 1 §:n mukaan sitoo, minkä tahansa 
bridgessä kokemansa kurinpitomenettelyä vaativan häiriön osalta. 
5.3 Kurinpitokomitea omasta aloitteestaan, jos edellä 2-kohdassa määritellyn henkilön 
ilmoitus komitealle katsotaan tehdyksi vastoin parempaa tietoa tai ilkivaltaisesti tai 
vahingoittamistarkoituksessa. 
 
6 § Kurinpitomenettelyn kulku 
6.1 Komitean on annettava joko sähköpostilla tai kirjeitse, jos sähköpostiosoitetta ei ole 
tiedossa, 5 §:n tarkoittama ilmoitus tiedoksi asianosaiselle ja pyydettävä häneltä kirjallista 
vastinetta kahden viikon kuluessa uhalla, että ellei vastinetta anneta, asia voidaan kuitenkin 
ratkaista.    
Harkintansa mukaan komitea voi asian käsittelyssä sallia lisäkirjelmien vaihdon tai muun 
näytön esittämisen.  
Vastinepyynnössä tulee käydä ilmi rike/rangaistusasteikko siitä rikkeestä, josta asianomaista 
syytetään. 



Vastinepyyntöön ei kirjata yksityishenkilön nimeä, jos ilmoituksen on tehnyt yksityishenkilö. 
6.2 Parin rike bridgelain 2007 pykälää 73 vastaan 
Bridgelain 2007 pykälä 73 määrittelee sallitut menetelmät tietojen vaihdolle 
partnerien kesken. Tämän pykälän rikkominen on yksi ankarimmin 
rangaistavista bridgelain rikkomuksista. 
Henkilön, joka epäilee paria pykälän 73 rikkomuksesta, tulee kertoa epäilyksistään yksityisesti 
joko kilpailunjohtajalle tai kurinpitokomitean puheenjohtajalle. Epäilyn tulee pohjautua joko 
ensikäden havaintoon laittomasta kommunikaatiosta tai sen sopimisesta tai useissa jaoissa 
tapahtuneisiin systemaattisiin onnistuneisiin ratkaisuihin, joita ei voi bridgellisesti perustella. 
Perusteet epäilyille tulee toimittaa kirjallisina. 
Kilpailunjohtajan ja kurinpitokomitean puheenjohtajan on raportoitava asia edelleen 
lakitoimikunnan puheenjohtajalle. 
Lakitoimikunta käsittelee asian kokouksessaan ja päättää aletaanko asiaa tutkia. Mikäli 
lakitoimikunta päättää, ettei asiaa tutkita, lakitoimikunta tuhoaa kaikki sille asiasta toimitetut 
dokumentit ja käsittely päättyy. Päätöksestä ei tiedoteta lakitoimikunnan ulkopuolelle. 
Mikäli lakitoimikunta päättää tutkia asiaa, päätöksestä tiedotetaan pelkästään Liiton 
puheenjohtajalle. Lakitoimikunta voi käyttää tutkinnassa mitä tahansa Suomen lakien 
mukaista asiallista tutkintamenettelyä. 
Mikäli lakitoimikunnan tutkinta päätyy siihen, ettei bridgelain 2007 pykälää 73 ole rikottu, 
lakitoimikunta tuhoaa kaikki tutkintaan liittyvät dokumentit ja käsittely päättyy. Päätöksestä 
tiedotetaan Liiton puheenjohtajalle. 
Mikäli lakitoimikunnan tutkinta päätyy siihen, että bridgelain 2007 pykälää 73 on rikottu, 
päätelmälle tulee olla perusteena vähintään vahva näyttö siitä mitä luvatonta tietoa on 
vaihdettu. Suotavaa olisi myös, että olisi näyttö siitä miten luvatonta tietoa on vaihdettu. 
Lakitoimikunta laatii tutkimuksestaan raportin, jonka se toimittaa kurinpitokomitealle 
jatkokäsittelyyn. Raportin jatkokäsittely etenee normaalin kurinpitotoimen mukaisesti.  
 
7 § Päätös 
Kurinpitokomitean päätösesitys annetaan kirjallisena Liiton hallitukselle. 
Langettavassa päätösesityksessä on oltava 
1. Tapahtumaselostus, jossa yksilöidään kurinpitoon johtavat tapahtumat. 
2. Perusteluosa, jossa perustellaan, miksi jokin 3 §:n seuraamuksista tulee sovellettavaksi 
tapahtumiin. 
3. Seuraamuslauselma, jossa ilmoitetaan, mikä seuraamus määrätään käsitellystä rikkeestä. 
Liiton hallitus päättää asian lopullisesti kokouksessaan. 
 
Päätös on toimitettava asianosaisille sähköpostilla tai kirjeellä, jos sähköpostiosoitetta ei ole 
tiedossa.  
 
Lisäksi päätös toimitetaan tiedoksi toiminnanjohtajalle. Toiminnanjohtaja huolehtii asian 
informoimisen kilpailunjohtajille, lehden päätoimittajalle, muiden liittojen organisaatioille, jos 
kyseessä on kansainvälinen kilpailukielto sekä muille tiedon tarvitseville organisaatioille.  
Liiton hallituksen lainvoimaisen päätöksen seuraamuslauselma kilpailukiellosta, 
edustuskiellosta ja MP-kilpailunjohtajan oikeuksien menetyksestä julkistetaan asianosaisen 
nimi mainiten Liiton nettisivuilla ja Bridge-lehdessä. 
Seuraamuksena määrätyn huomautuksen tai varoituksen tapahtumaselostus julkistetaan 
Liiton nettisivuilla ja Bridge-lehdessä, mutta huomautetun tai varoitetun henkilön nimeä ei saa 



mainita.   
 
8 § Muutoksenhaku 
Liiton hallituksen päätökseen siltä osin, mikäli todetaan rikkomus tapahtuneeksi, ei saa hakea 
muutosta. 
Liiton hallituksen päätökseen seuraamuksen määräämisestä saa hakea muutosta Liiton 
hallitukselta.  Muutoksenhakupyyntö on tehtävä kuukauden kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.  Muutoksenhakukirjelmä on annettava tai kirjatussa kirjeessä lähetettävä 
Liiton puheenjohtajalle. 
Edellä olevat muutoksenhaun rajoitukset eivät estä asianosaisen vapaata, laillista oikeutta 
turvautua asiassa Urheilun Oikeusturvalautakuntaan tai Euroopan 
Ihmisoikeustuomioistuimeen. 
 
9 § Poikkeukset 
Suomen Bridgeliitto ry:n hallitus voi antaa näitä sääntöjä täydentäviä ohjeita.  
Suomen Bridgeliitto ry:n hallitus voi erityisistä syistä poiketa näistä säännöistä.  
 
 
 
 
 
 
 
 


