
Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Kurinpitomääräykset

Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry.

Kurinpitomääräykset

Hyväksyntä:

Versio Päiväys Hyväksyjä
1.0 27.11.2008 Suomen Bridgeliiton syyskokous

1



Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Kurinpitomääräykset

Sisällysluettelo
Johdanto....................................................................................................................................................3
Perusteet kurinpitotoimiin.........................................................................................................................4
Kurinpitorangaistukset..............................................................................................................................5

Varoitus.................................................................................................................................................5
Varoitus ja määräaikainen edustuskielto...............................................................................................5
Määräaikainen kilpailukielto................................................................................................................5
Määräaikainen kilpailukielto ja määräaikainen edustuskielto..............................................................5
Elinaikainen kilpailukielto....................................................................................................................5
Kilpailukiellon kattavuus......................................................................................................................6
Edustuskiellon kattavuus......................................................................................................................6

Kurinpitoprosessit.....................................................................................................................................7
Pelaajan rike kilpailussa.......................................................................................................................7

Normaaliprosessi.............................................................................................................................7
Kanssapelaajien aloittama prosessi..................................................................................................7

Rike Liiton edustajaa kohtaan tämän suorittaessa Liiton tehtävää.......................................................8
Parin rike bridgelain 2007 pykälää 73 vastaan.....................................................................................8

Kurinpitoseuraamukset..............................................................................................................................9

2



Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Kurinpitomääräykset

Johdanto
Kilpailubridge on urheilulaji, jonka harrastajien tulee noudattaa kaikkein 
korkeimpia eettisiä standardeja sekä käyttäytyä kaikissa tilanteissa 
urheilijamaisesti.

Tämä dokumentti määrittelee Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry:n 
(jatkossa Liitto) kurinpitomääräykset. Tämä dokumentti on osa Liiton 
kilpailumääräyksiä  ja tämän dokumentin hyväksymismenettely on 
yhdenmukainen Liiton kilpailumääräysten  hyväksynnän kanssa.
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Perusteet kurinpitotoimiin

Kurinpitotoimiin johtaa

1. Kilpailun keskeyttäminen ilman kilpailunjohtajan lupaa

2. Pelaajan syyttäminen epäeettisestä käyttäytymisestä tai huijaamisesta 
ellei syytöstä esitetä yksityisesti kilpailun kilpailunjohtajalle, 
kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle tai lakitoimikunnan 
puheenjohtajalle

3. Jakojen manipulointi

4. Tulosliuskojen tai pöytäkirjojen manipulointi

5. Pelattavien jakojen tahallinen etukäteen katsominen tai tahallinen yritys 
päästä katsomaan ne etukäteen

6. Tahallinen pyrkimys saada etukäteen tietoa vielä pelattavasta jaosta

7. Tahallinen pyrkimys katsoa vastustajan kortit

8. Väkivaltaisuus pelipaikalla

9. Järjestyshäiriön aiheuttaminen pelipaikalla

10. Kilpailusta poisto bridgelain 2007 pykälän 91 perusteella

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

12. Vedonlyönti toisen osallistujan menestyksen puolesta sellaisessa 
kilpailussa, johon itse osallistuu

13. Epäasiallinen käytös kilpailunjohtajaa tai kilpailun toimihenkilöä 
kohtaan.

14. Epäasiallinen käytös Liiton edustajaa kohtaan, joka hoitaa Liiton 
tehtävää.

15. Muu epäurheilijamainen tai epärehellinen toiminta, joka Liiton 
hallituksen yksimieleisen päätöksen mukaan ei vastaa sellaista toimintaa 
tai käytöstä, jota odotetaan pelaajalta tai Liiton toimihenkilöltä.
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Kurinpitorangaistukset
Liiton kurinpitorangaistukset ovat lievimmästä ankarimpaan

1. Varoitus

2. Varoitus ja määräaikainen edustuskielto

3. Määräaikainen kilpailukielto

4. Määräaikainen kilpailukielto ja määräaikainen edustuskielto

5. Elinaikainen kilpailukielto

Varoitus
Liiton hallitus langettaa varoituksen kokouksessaan. Mikäli varoitettu pelaaja  ei 
saa uutta kurinpitorangaistusta, varoituksen voimassaolo päättyy kolmen (3) 
vuoden kuluttua. Varoituksen voimassaoloaikana pelaaja ei voi saada uutta 
varoitusta vaan lievin rangaistus on määräaikainen kilpailukielto. Pelaaja ei voi 
myöskään saada varoitusta, jos pelaajalle on langetettu kilpailukielto, jonka 
päättymisestä on alle kolme (3) vuotta vaan lievin rangaistus on määräaikainen 
kilpailukielto.

Varoitus ja määräaikainen edustuskielto
Mikäli varoituksen aiheuttanut tapahtuma on sattunut joko ulkomailla tai Liiton 
järjestämässä kansainvälisessä kilpailussa, varoitukseen liitetään automaattisesti 
180 päivän edustuskielto.

Määräaikainen kilpailukielto
Liiton hallitus langettaa määräaikaisen kilpailukiellon kokouksessaan. Lyhin 
määräaikainen kilpailukielto on 90 päivää mikäli pelaaja ei ole saanut 
aikaisemmin kilpailukieltoa tai viimeisimmän kilpailukiellon päättymisestä on 
vähintään kolme (3) vuotta. Mikäli pelaaja on saanut aiemmin kilpailukiellon, 
jonka päättymisestä on vähemmän kuin kolme (3) vuotta, lyhin langetettava 
määräaikainen kilpailukielto on 180 päivää.

Pisin määräaikainen kilpailukielto, joka voidaan langettaa on 730 päivää.

Määräaikainen kilpailukielto ja määräaikainen edustuskielto
Mikäli kilpailukiellon aiheuttanut tapahtuma on sattunut joko ulkomailla tai 
Liiton järjestämässä kansainvälisessä kilpailussa, kilpailukieltoon liitetään 
automaattisesti vähintään 365 päivän edustuskielto.

Elinaikainen kilpailukielto
Elinaikainen kilpailukielto langetetaan kahdessa vaiheessa. Liiton hallitus 
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päättää ensin langettaa maksimipituisen kilpailukiellon ja lisäksi päättää esittää 
Liiton vuosikokoukselle rangaistuksen muuttamista elinaikaiseksi. Liiton 
vuosikokous päättää lopullisesti elinaikaisen kilpailukiellon langettamisesta.

Kilpailukiellon kattavuus
Kilpailukielto on voimassa Suomessa Liiton alaisissa kisoissa. Näitä kisoja ovat 
mm. MP-kilpailut, GP-kilpailut, SM-kilpailut, Suomen Cup, Internet- MP-
kilpailut sekä maajoukkuekarsinnat ja -katsastukset.

Kilpailukielto välitetään kaikille ulkomaisille bridgeliitoille, jotka eskaloivat 
kiellon alaspäin organisaatioissaan omien politiikkojensa mukaan. 
Oletusarvoisesti kilpailukielto koskee kaikkea kilpailubridgetoimintaa 
ulkomailla.

Edustuskiellon kattavuus
Edustuskielto välitetään kilpailukieltona  kaikille ulkomaisille bridgeliitoille, 
jotka eskaloivat kiellon alaspäin organisaatioissaan omien politiikkojensa 
mukaan. Oletusarvoisesti edustuskielto koskee kaikkea kilpailubridgetoimintaa 
ulkomailla.

6



Suomen Bridgeliitto - Finlands Bridgeförbund ry. Kurinpitomääräykset

Kurinpitoprosessit

Pelaajan rike kilpailussa

Normaaliprosessi
Kilpailunjohtaja aloittaa kurinpitoprosessin toimittamalla raportin tapahtuneesta 
kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle. Kilpailutoimikunta käsittelee raportin ja 
päättää onko aihetta jatkotoimiin. Mikäli raportin kuvaama tilanne on selkeä, 
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja voi päättää yksin siitä, että jatkotoimiin 
ryhdytään; kilpailutoimikunnan puheenjohtaja ei kuitenkaan voi yksin päättää 
siitä ettei jatkotoimiin ryhdytä.

Mikäli jatkotoimiin ei ryhdytä, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja toimittaa sekä 
raportin että kilpailutoimikunnan päätöksen sekä raportin kohteelle että 
raportoineelle kilpailunjohtajalle.

Mikäli jatkotoimiin ryhdytään, kilpailutoimikunnan puheenjohtaja toimittaa sekä 
raportin että vastinepyynnön raportin kohteelle. Vastinepyyntöön tulee antaa 
kohtuullisesti aikaa vastata.

Kun vastine on saatu (tai aikaraja on umpeutunut), kilpailutoimikunta kokoontuu 
käsittelemään onko aihetta kurinpitorangaistukseen.

Jos kilpailutoimikunta päättää, ettei aihetta kurinpitorangaistukseen ole, 
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja toimittaa pöytäkirjan otteen sekä raportin 
kohteelle että raportoineelle kilpailunjohtajalle ja käsittely päättyy.

Jos kilpailutoimikunta päättää, että kurinpitorangaistukseen on aihetta, 
kilpailutoimikunnan puheenjohtaja tekee esityksen käsittelystä Liiton 
hallitukselle, joka käsittelee kokouksessaan esityksen.

Jos Liiton hallitus päättää, ettei aihetta kurinpitorangaistukseen ole, 
toiminnanjohtaja toimittaa pöytäkirjan otteen raportin kohteelle ja käsittely 
päättyy.

Jos Liiton hallitus langettaa kurinpitorangaistuksen, toiminnanjohtaja toimittaa 
sekä pöytäkirjan otteen että kuvauksen rangaistusseuraamuksen kattavuudesta 
raportin kohteelle.

Lisäksi toiminnanjohtaja tiedottaa varoituksesta raportoineelle kilpailunjohtajalle 
ja kilpailukiellosta ja/tai edustuskiellosta kerhoille, kilpailunjohtajille sekä 
kansainvälisille bridgeorganisaatioille.

Kanssapelaajien aloittama prosessi
Kurinpitoprosessin voi kilpailunjohtajan sijaan käynnistää vähintään kolme 
kilpailuun osallistunutta pelaajaa, jotka yhdessä allekirjoittavat raportin ja 
toimittavat sen kilpailutoimikunnan puheenjohtajalle. Raportin käsittely tapahtuu 
kuten kilpailunjohtajan raportin käsittely.
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Rike Liiton edustajaa kohtaan tämän suorittaessa Liiton tehtävää

Liiton edustaja raportoi rikkeestä sellaiselle toimikunnalle, jossa ei itse ole 
osallisena seuraavassa prioriteettijärjestyksessä:

1. kilpailutoimikunta

2. lakitoimikunta

3. taloustoimikunta

4. kansainväliset asiat

Toimikunta käsittelee raportin kuten kappaleessa Pelaajan rike 
kilpailussa/Normaaliprosessi.

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, kilpailutoimikunnan 
puheenjohtajalle tai lakitoimikunnan 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 kilpailutoimikunnan 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 tutkintaa 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 kilpailutoimikunnalle jatkokäsittelyyn. Raportin jatkokäsittely 
etenee kuten  kappaleessa Pelaajan rike kilpailussa/Normaaliprosessi
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Kurinpitoseuraamukset
Ensimmäisestä rikkeestä langetetaan pääsääntöisesti varoitus; on kuitenkin 
rikkomuksia, joista langetetaan kilpailukielto välittömästi.

Kurinpitoseuraamukset ottavat huomioon pelaajan aikaisemmat rangaistukset. 
Jos pelaajalla on voimassaoleva varoitus, uutta varoitusta ei voida antaa. Jos 
pelaajalle on langetettu kilpailukielto, jonka päättymisestä on alle kolme (3) 
vuotta, pelaajalle ei voida langettaa minimipituista kilpailukieltoa.

Seuraavassa on lueteltu joukko rikkeitä sekä niiden seuraamusasteikot. Mikäli 
käsiteltävä rike ei ole luetteloitu, kurinpitoseuraamuksen tulee olla suhteessa 
lueteltuihin rikkomuksiin.

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

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

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

Pelaajan syyttäminen epäeettisestä 
käyttäytymisestä

Varoitus - kilpailukielto 730 päivää

Kilpailun keskeyttäminen ilman 
kilpailunjohtajan lupaa

Kilpailukielto 90-180 päivää

Jakojen manipulointi Kilpailukielto 180 - 730 päivää
Tulosliuskojen tai pöytäkirjojen manipulointi Kilpailukielto 180 - 730 päivää
Pelattavien jakojen tahallinen etukäteen 
katsominen tai sen yritys

Kilpailukielto 180 - 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
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