Lounaisliiga 2013-2014
Lounaisliigaan ilmoittautui tällä kertaa 12 joukkuetta ja pelataan kahdessa kuuden
joukkueen divisioonissa. Molemmissa divisionassa pelataan kaksinkertainen sarja.
Pelipäivät
Liiga pelataan jatkossa keskiviikkoisin kansallisella Palvelutalolla, paitsi kaksi
liigailtaa, jotka pelataan Salon Patarouvassa, Joensuunkatu 1. Pelipäivät ovat
seuraavat:
Syksy 2013

Kevät 2014

25.9
16.10 Salossa
30.10
13.11
11.12

15.1
12.2
12.3
2.4 Salossa
23.4

Pelimaksut
Pelimaksu on I-divisioonassa 28 € ja II-divisioonassa 24 €. Joukkueen pelimaksut
maksetaan suoraan liigan tilille: FI54 4309 0010 2948 41. Syksyn pelimaksut
maksetaan viimeistään 31.10.2013 ja kevät kauden pelimaksut viimeistään 28.2.2014.
Liigassa käytetään etukäteen monistettuja jakoja ja Butlerlaskentaa. Kaikki tulokset
tulevat
Turun
Bridgekerhon
sivuille
osoitteeseen:
http://www.bridgewebs.com/turunbridgekerho/ Tulokset syötetään Bridgemateihin ja
laskentaohjelma laskee samalla ottelutulokset. Toista puoliaikaa varten bridgemateja
ei voi käynnistää ennenkuin kaikki ovat syöttäneet ensimmäisen puoliajan tulokset.
Tästä johtuen joukkueet jotka pelaavat nopeasti voivat aloittaa toisen puoliajan
pelaamisen, mutta joutuvat odottamaan ennen kuin pääsevät syöttämään tuloksia
bridgemateihin.
Bridgemateihin syötetyt tulokset ovat virallisia, joten jokaisen joukkueen täytyy itse
verrata tietokoneen tulosta omien laskelmien kanssa, ennen kuin poistuu pelipaikalta.
Tuloksia ei korjata jälkeenpäin, vaan se tehdään pelipaikalla.
Peliaika on 4½ tuntia ja peliajan ylityksestä vähennetään joka alkavalta viideltä
minuutilta 0,5 ottelupistettä.

Liigassa on nyt käytössä WBF:n uusi ottelupiste-skaala:
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VP
10,00
10,22
10,44
10,65
10,86
11,07
11,27
11,47
11,67
11,86
12,05
12,24
12,42
12,60
12,78
12,95
13,12
13,29
13,46
13,62
13,78
13,94
14,09
14,24
14,39
14,54
14,68
14,82
14,96
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VP
15,10
15,24
15,37
15,50
15,63
15,76
15,88
16,00
16,12
16,24
16,35
16,46
16,57
16,68
16,79
16,90
17,01
17,11
17,21
17,31
17,41
17,51
17,60
17,69
17,78
17,87
17,96
18,05
18,13
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VP
18,21
18,29
18,37
18,45
18,53
18,61
18,69
18,76
18,83
18,90
18,97
19,04
19,11
19,18
19,25
19,32
19,38
19,44
19,50
19,56
19,62
19,68
19,74
19,80
19,85
19,90
19,95
20,00

Tässä linkki mistä voi lukea lisää skaalasta:
http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/regulations/WBFAlgorith
ms.pdf

Palkinnot
Lounaisliigassa jaetaan palkintoina noin 40 % pelimaksuista. I divisioonassa jaetaan
noin 60 % palkintopotista ja II divisioonassa noin 40 %.
Palkinnot kaudella 2013-2014 ovat seuraavat:
I-divisioona
1. 380 €
2. 240 €
3. 120 €

II-divisioona
1. 280 €
2. 140 €
3. 80 €

Joukkueiden kokoonpanot
I-DIVISIOONA
BLACKWOOD
Kati Sandström (040-5265611,
katarina.sandstrom@novia.fi)
Markku Kanerva
Mikko Nieminen
Lauri Kurki
Lasse Bergroth
Kristina Fagerlund
LAHJATTOMAT
Kalervo Aro (050-4129983,
kalervo.aro@gmail.com)
Mauri Sirkiä
Seppo Laine
Pekka Uskali
Kaj Sundsten
Olli A. Manni
KARHU
Riitta-Liisa Mäkelä (050-3240234)
Timo Mäkelä
Riku Mattila
Teodor Velkov

KESA
Ensio Lehtinen (040-5149031)
Börje Salonen
Birger Salonen
Nikolai Kaplitsnoi
Veli-Pekka Lukka
Pertti Holmberg
POJAT
Jari Böling (050-5844286,
jboling@abo.fi)
Kurt-Erik Häggblom
Jyrki Lahtonen
Pasi Lehmus
Timo Linnossuo
Asko Suoranta
USKELA
Jarmo Laakso (0400-532385, )
Veijo Lösönen
Arvo Priimägi
Timo Arppe
Jari Laakso
Patrik Eriksson

II-DIVISIOONA
AV
Marja-Liisa Frey (041-5046943)
Marika Löfman
Paula Lindell
Lillemor Karlsson

LIMESTONES
Henrik Laaksonen (050-5876500)
Göran Lax
Harry Vuorinen
Jan-Erik Bergquist
Leif Mickelsson

HELP?
Leena Torkki (0400-524610.
leena.torkki@pp.inet.fi)
Heikki Kaisti
Esa Reuna
Pirjo Marela

PELATUSRENGAS
Timo Järvi (0400-812897,
timojarvi@gmail.com)
Marjatta Nordlund
Reijo Sillanpää
Esa Auranen
Heikki Hytönen
Tapio Siivonen
Heikki Mattila

HUNTERS
Eija Laakso (050-5487811,
eija.laakso@rimitoplast.fi)
Seija Wiklund
Tuula Kukkonen
Anita Blomström
Arja Niskanen

BC HERTTA 6
Noora Manninen
Anne Juhola
Mikko Mattila
Taika Lapintie
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LOUNAIS-LIIGAN SÄÄNNÖT
JOHDANTO
Lounais-liiga on Turun Bridgekerho ry:n alulle panema joukkuekilpailusarja, jonka järjestämisoikeudet on
Lounais-liigan kokouksessa edelleen annettu Lounais-Suomen piirille.
Lounais-liigan säännöt ovat kolmiosaiset. Ne koostuvat Hallintosäännöstä, Kilpailusäännöistä ja
Kilpailuohjeesta. Hallintosääntö määrittää liigan yleisen päätöksenteon ja taloudenhoidon; Kilpailusäännöt
määräävät Lounais-liigan järjestämisen ja peluuttamisen yleiset periaatteet; Kilpailuohje puolestaan
täydentää ja tarkentaa Kilpailusääntöjä.
Säännöt, samoin kuin niiden muutokset, vahvistetaan hallintosäännöissä mainitussa
kapteenikokouksessa.
Liigan nimetty kilpailunjohtaja julkaisee ennen kunkin kilpailukauden alkua Kilpailuohjeen, joka sisältää
tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat määräykset ilmoittautumisajasta ja -tavasta, kulloinkin käytettävissä
olevasta pelipaikasta, pelien alkamisajankohdasta (sekä pelien alkamispäivämäärästä ja käytettävissä
olevasta viikonpäivästä kuin myös pelien tarkasta alkamisajankohdasta), pelimaksun suuruudesta,
voittopisteiden jakamisesta sekä muista sellaisista kilpailujen järjestämisen suhteen tarpeellisista
asioista, joita Kilpailusäännöissä ei ole riittävän tarkasti määritelty. Tämän vuosittain uudistettavan
Kilpailuohjeen määräyksiä on olosuhteiden muuttuessa mahdollista muuttaa käynnissä olevan
kilpailusarjan kestäessä liigatoimikunnan päätöksellä. Kilpailunjohtaja laatii joukkueiden otteluohjelman
ilmoittautumisajan umpeuduttua.
Liigan tiedottaminen hoidetaan sovitun kerhon www-sivuilla sekä tarvittaessa kerhoille lähetetyllä
informaatiolla.

LOUNAIS-LIIGAN HALLINTOSÄÄNNÖT
1. Lounais-liiga (jäljempänä LL) on Lounaispiirin vuosittainen joukkuekilpailusarja. Se jatkaa TBK:n
järjestämää LL:a käytännössä samanlaisena. LL:n pelikausi alkaa syyskuussa ja päättyy toukokuussa.
2. LL:n asioista päättää kapteenikokous, joka muodostuu LL:an ilmoittautuneiden joukkueiden
kapteeneista. Kokous pidetään syyskuussa ennen kauden ensimmäistä ottelukierrosta ja se on
kutsuttava koolle viimeistään viikkoa aikaisemmin.
Kapteenikokous käsittelee seuraavat asiat:
a. Edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus.
b. Vastuuvapaus liigatoimikunnalle.
c. Pelimaksut.
d. Toiminta- ja taloussuunnitelma alkavalle kaudelle.
e. Toiminnantarkastajan valinta alkavalle kaudelle.
f. Muut liigatoimikunnan esittämät asiat.
3. LL:n käytännön järjestelyistä vastaa liigatoimikunta, johon kuuluu
a. piirinvalvoja puheenjohtajana
b. LL:aan osallistuvien kerhojen valitsemat edustajat
i. 2 TBK:sta
ii. 2 H6:sta
iii. 2 SBK:sta
iv. 1 muista
c. piirivalvojan nimittämä LL:n vastuullinen kilpailunjohtaja.
4. Liigatoimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut
tarvittavat toimihenkilöt.
Liigatoimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai

5

varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Liigatoimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet läsnä olevista toimikunnan jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee
äänten mennessä tasan, vaaleissa arpa.
5. Liigatoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään kahden
toimikunnan jäsenen sitä vaatiessa.
6. Liigatoimikunnan tehtävänä on:
a. Johtaa LL:n toimintaa.
b. Tehdä LL:n nimissä sopimuksia.
c. Kutsua kapteenikokous koolle.
d. Laatia ja esittää kapteenikokoukselle toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus
ja tilinpäätös.
e. Laatia kauden otteluohjelma (paikat ja ajat).
f. Esittää kapteenikokoukselle perittävän pelimaksun suuruus ja vastaavasti jaettavien
palkintojen määrä ja suuruus sekä mahdolliset muut asiat.
g. Päättää LL:n toiminnasta kertyvän ylijäämän käytöstä etupäässä koulutuksen, juniorityön ja
hintavien laitehankintojen tukemiseen.
7. Mikäli LL:n toiminta lakkaa, jäljelle jääneet LL:n varat jaetaan osallistuville kerhoille kohdan 3 b.
mukaisessa suhteessa. Vastaavasti kerhot korvaavat mahdolliset velat samassa suhteessa.
LOUNAIS-LIIGAN KILPAILUSÄÄNNÖT
1§
Kilpailujen järjestämisoikeus
Lounais-liiga-nimisen joukkuekilpailusarjan (jäljempänä Liiga) järjestäjänä toimii Lounais-Suomen
piiri. Vastuullisena kilpailunjärjestäjänä toimii piirin piirivalvoja.
2§
Kilpailunjohto
Liigan kilpailunjohtajana toimii piirivalvojan nimeämä Vastuullinen kilpailunjohtaja. Hänellä on oltava
suoritettuna vähintään MP-kilpailunjohtajan tutkinto.
Vastuullinen kilpailunjohtaja voi tarvittaessa antaa yksittäisen pelikierroksen kilpailunjohdon myös
jonkun toisen kilpailunjohtajan vastuulle. Tällöin toimiva kilpailunjohtaja toimii Vastuullisen
kilpailunjohtajan sijaisena.
3§
Muutoksenhakukomitea
Tarvittaessa Vastuullinen kilpailunjohtaja tai hänen sijaisenaan toimiva kilpailunjohtaja valitsee juryn,
jossa on juryn puheenjohtaja mukaan lukien oltava vähintään kolme jäsentä. Esteellisyystapauksissa
jury täydentää itse itsensä.
Mikäli joukkue on tyytymätön juryn antamaan tuomioon, seuraava muutoksenhakuaste on Suomen
Bridgeliiton Lakitoimikunta.
4§
Liigassa noudatettavat Suomen Bridgeliiton lakitoimikunnan päätökset
a) Liigassa noudatetaan Vuoden 2007 Kilpailubridgen lakia sekä kaikkia niitä Suomen Bridgeliiton
päätöksiä, jotka koskevat kyseisen bridgelain käyttöä Suomessa.
b) Liigassa noudatetaan Suomen Bridgeliiton systeemipolitiikkaa kuitenkin sillä varauksella, että II
ja III divisioonissa HUM-systeemien käyttö on yksiselitteisesti kielletty.
c) Liigassa noudatetaan Suomen Bridgeliiton Alert-säännöstöä.
d) Liigassa noudatetaan muilta osin Suomen Bridgeliiton Lakitoimikunnan päätöksiä, mutta ns.
psyykkisiä tarjouksia ei Liigan otteluista raportoida.
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5§
Osallistumisoikeus
Liigaan saa osallistua vapaasti.
6§
Joukkueen kokoaminen
Joukkueen kokoaminen Liigaan on lähtökohtaisesti vapaata. Kahta samannimistä joukkuetta ei
kuitenkaan sallita. Esimerkiksi samannimiset I ja II -joukkueet ovat kuitenkin sallittuja. Joukkue voi
olla sponsoroitu, eikä joukkueen sponsorin tarvitse välttämättä itse osallistua Liigaan pelaajana. Sekä
vasta perustettu joukkue että Liigassa aiemmin pelannut, mutta sen toiminnasta välillä pois jäänyt
joukkue aloittaa pelaamisensa alimmalta divisioonatasolta.
7§
Joukkueen nimi ja joukkueen nimen säilyttäminen
Osallistuessaan Liigaan ensimmäistä kertaa joukkue varaa itselleen oikeuden valitsemaansa nimeen.
Joukkueen joko poistuessa Liigasta tai sen vaihtaessa oman nimensä joksikin toiseksi joukkueen
vanha, sillä hetkellä käyttämätön nimi tulee vapaasti muiden käytettäväksi.
Joukkueen nimestä vastaa sen kapteeni tai sponsoroidussa joukkueessa joko joukkueen sponsori tai
sponsorin suostumuksella hänen nimeämänsä kapteeni.
8§
Joukkueen hajoaminen
Joukkueen hajotessa joukkueen kapteeni tai sponsoroidussa joukkueessa joko sponsori tai sponsorin
suostumuksella hänen nimeämänsä kapteeni voi halutessaan jatkaa pelaamista Liigassa joukkueensa
nimellä sillä divisioonatasolla, jolla kyseinen joukkue hajotessaan oli oikeutettu pelaamaan.
9§
Liigaan osallistuvien joukkueiden jakaminen eri divisioonatasoille
Liigaan osallistuvat joukkueet jaetaan eri divisioonatasoille seuraavasti:
a) Mikäli joukkueita on yhteensä 2–10, pelataan yhdessä divisioonassa.
b) Mikäli joukkueita on yhteensä 11–16, pelataan kahdessa divisioonassa siten, että I divisioonassa
pelaa maksimissaan 6 joukkuetta.
c) Mikäli joukkueita on 17 tai enemmän, pelataan kolmessa divisioonassa siten, että I ja II
divisioonissa pelaa kussakin maksimissaan 6 joukkuetta.
Piirivalvoja on velvollinen määrittelemään siirtymissäännöt niissä tapauksissa, joissa divisioonien
joukkuemäärät muuttuvat.
10§
Joukkueen pelaajien lukumäärä
Joukkueessa on oltava nimettynä 4–6 varsinaista pelaajaa. Lisäksi joukkueessa saa pelata
rajoittamaton määrä varapelaajia.
11§
Varsinaisten pelaajien pelaamisrajoitukset
Joukkueen varsinaiseksi pelaajaksi nimetty pelaaja ei saa pelata saman divisioonan otteluita muutoin
kuin oman joukkueensa jäsenenä. Varsinaiseksi pelaajaksi nimetty pelaaja ei saa pelata omaa
joukkuettaan alemmassa divisioonassa, mutta sen sijaan saa pelata vapaasti omaa joukkuettaan
ylemmässä divisioonassa varapelaajana. Varapelaajien pelaamista Lounais-liigassa ei ole millään
tavoin rajoitettu.
12§
Siirtymissäännöt
I divisioonasta putoaa vuosittain kauden huonoiten sijoittunut joukkue II divisioonaan, ja II
divisioonasta puolestaan nousee vuosittain parhaiten sijoittunutta joukkue I divisioonaan. Mikäli
Liigassa on myös III divisioona, tällöin II divisioonasta putoaa vuosittain huonoiten sijoittunut
joukkue III divisioonaan ja III divisioonasta puolestaan nousee vuosittain parhaiten sijoittunut
joukkue II divisioonaan.
Mikäli nousemaan oikeutettu joukkue ei halua käyttää oikeuttaan nousta ylempään divisioonaan,
siirtyy tämä oikeus divisioonan toiseksi parhaiten sijoittuneelle joukkueelle. Mikäli tämäkään joukkue
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ei halua oikeuttaan käyttää, säilyttää putoava joukkue paikkansa.
13§
Palkinnot
Kunkin divisioonan kolmelle parhaalle joukkueelle jaetaan Suomen Bridgeliiton myöntämät mitalit,
joita jaetaan yhteensä maksimissaan kuusi kappaletta per mitalijoukkue. Lisäksi Liigassa jaetaan
palkintostipendejä, kerhojen kokouksen vuosittaisen päätöksen mukaan.
14§
Pelattavat jakomäärät divisioonittain
I divisioonassa pelataan 32 jakoa per kierros, II divisioonassa 32 jakoa per kierros ja III
divisioonassa 28 jakoa per kierros.
15§
Divisioonan voittajan selvittäminen
Liigan päättyessä sijoitusten määräytyminen lasketaan kaikilla divisioonatasoilla samalla tavalla.
Mikäli divisioonan voittajan selvittämiseksi joudutaan järjestämään uusintaottelu, se järjestetään 4
jaon mittaisena ja pelataan välittömästi viimeisen kierroksen jälkeen.
Sijoitukset divisioonissa määräytyvät seuraavalla tavalla; sijoitusten paremmuuden ratkaisee 1)
ottelupisteet, 2) keskinäiset ottelut, mikäli nämäkin ovat tasan tällöin pelataan 4 jaon uusintaottelu.
Uusintaottelua ei käydä muutoin kuin divisioonan voitosta.
16§
Peliaika
Peliaika on neljä ja puoli tuntia. Tähän peliaikaan on laskettu mukaan puoliaikatulosten laskeminen ja
pelaajien siirtyminen uusiin pöytiin toista puoliaikaa varten.
Mikäli kilpailuissa käytetään valmiita jakoja kaikissa otteluissa, kumpaakin puoliaikaa varten on
varattava peliaikaa vähintään kaksi tuntia ja kymmenen minuuttia.
Kilpailunjohtaja saa harkintansa mukaan antaa pelaajille lisäaikaa, mutta ei saa lyhentää pelaajille
varattua maksimipeliaikaa.
17§
Myöhästymisrangaistukset
Mikäli pelaajat eivät saa pelattua kierrosta loppuun sille varatun ajan puitteissa, seuraa tästä
sanktioita seuraavasti: a) myöhästymisen ollessa 0–5 minuuttia seurauksena on kilpailunjohtajan
antama varoitus hitaasta pelaamisesta, b) myöhästymisen ollessa 5–10 minuuttia seurauksena on
puolen ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta, c) myöhästymisen ollessa 10–20 minuuttia
seurauksena on yhden ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta, d) myöhästymisen ollessa 20–
30 minuuttia seurauksena on kahden ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta, e)
myöhästymisen ollessa yli puoli tuntia seurauksena on kolmen ottelupisteen rangaistus hitaasta
pelaamisesta.
Maksimirangaistus hitaasta pelaamisesta on kolme ottelupistettä.
Mikäli pelaaja saapuu myöhästyneenä pelipaikalle, kilpailunjohtaja saa tuomita pelaajalle
menettelytaparangaistuksena huomautuksen, varoituksen tai maksimissaan joukkuetta koskevan
puolen ottelupisteen tai kokonaisen ottelupisteen myöhästymisrangaistuksen. Myöhästynyttä
pelaajaa odottamaan joutuneen joukkueen peliaika alkaa, odottamaan joutuneiden pelaajien
pelipöydässä vasta siitä, kun pelaaminen tosiasiallisesti alkaa. Myöhästyneen joukkueen peliaika
alkaa tässäkin pelipöydässä samaan aikaan kuin kaikilla muilla joukkueilla.
Tarkoituksenmukaiseksi katsoessaan kilpailunjohtajalla on myöhästymistapauksissa oikeus
keskeyttää pelaaminen ja antaa joukkueille (tai joukkueelle) ainoastaan varoitus hitaasta
pelaamisesta. Mikäli sama tilanne toistuu Lounais-liigan aikana, on kilpailunjohtajan kuitenkin toisella
kerralla annettava vähintään yhden ottelupisteen rangaistus hitaasta pelaamisesta. Mikäli pelaaminen
keskeytetään, lasketaan tällöin ottelutulos ainoastaan pelatuista jaoista käyttäen ottelun alkuperäistä
ottelupisteskaalaa.
Kilpailunjohtaja saa harkintansa mukaan lieventää tässä pykälässä lueteltuja sanktioita, mutta ei saa
harkintansa mukaan niitä koventaa.
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18§
Ottelun siirtäminen
Ottelun siirtäminen on mahdollista
a) etukäteen joukkueiden kesken sopimalla,
b) pyytämällä perustellusta syystä piirivalvojalta lupa ottelun siirtämiseen, sekä
c) force majeure -tapauksissa.
Liigan viimeisen kierroksen ottelua ei voi siirtää myöhemmin pelattavaksi muutoin kuin force majeure
-tapauksessa. Viimeisen kierroksen ottelua ei voi myöskään sopia pelattavaksi etukäteen pelkästään
joukkueiden kesken sopimalla.
Liigan ensimmäisen kierroksen ottelua ei voi pelata etukäteen.
Siirrettävä ottelu tulee pyrkiä pelaamaan ennen varsinaista ottelupäivää.
Siirrettävää ottelua ei tule pelata samanaikaisesti kerhoillan kanssa.
Siirrettävästä ottelusta tulee ilmoittaa ennen siirtoa kilpailunjohtajalle.

19§
Ottelun luovuttaminen
Ottelu tuomitaan luovutetuksi, jos
a) joukkue ei saavu lainkaan pelipaikalle,
b) joukkueen pelaaja/pelaajat saapuu/saapuvat pelipaikalle yli tunnin myöhässä,
c) joukkue ilmoittaa kieltäytyvänsä pelaamasta,
d) joukkueen katsotaan kieltäytyneen pelaamasta
e) joukkue tai joku sen pelaajista kieltäytyy jatkamasta pelaamista kesken ottelun, tai
f) joukkueen tai jonkun sen pelaajista katsotaan kieltäytyneen jatkamasta pelaamista kesken
ottelun.
20§
Luovutetun ottelun tuomitseminen
Mikäli ottelu katsotaan luovutetuksi, tuomitaan ottelun tulokseksi 18–0 kuitenkin siten, että a) mikäli
voittajaksi tuomitun joukkueen keskimääräinen ottelupistekeskiarvo Liigassa muita joukkueita
vastaan on korkeampi kuin 18, tai b) hävityksi tuomitun joukkueen vastustajien keskimääräinen
ottelupistekeskiarvo tätä kyseistä joukkuetta vastaan pelattaessa on suurempi kuin 18, valitaan
tällöin voittajaksi tuomitun joukkueen ottelupisteiksi tuomitusta ottelusta heille edullisin vaihtoehto.
21§
Käytös ja hyvät tavat
Kilpailun järjestäjä toivoo, että Liigaan osallistuvat pelaavat sekä lukevat että sisäistävät tähän
asiaan liittyvät ohjeet siten kuin vuoden 2007 Kilpailubridgen lain pykälässä numero 74 ” Käytös ja
hyvät tavat” sivuilla 91–93 lukee.
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