
Backgammon Finnish Open 2019

Vuoden kisakalenterissa Finnish Open on ainoa puhdas rahakisa. Pelaajat voivat matkustaa joko 

Business- tai Economy-luokassa. Turnauksen formaatti on progressiivinen consolation. Pelipaikka 
on tässäkin turnauksessa Helsingin Hakaniemessä sijaitsevan hotelli Scandic Paasin erinomainen 

Siltasaari- kokoustila. Turnaus viedään läpi poikkeuksellisesti yhdessä päivässä, joten matsien 
pituus tullaan säätämään siten, että turnaus kestäisi noin 12 tuntia. Ravintolapalvelut ovat 

saatavilla viereisessä ravintola Juttutuvassa. Finnish Open on toinen viidestä kauden 
pistekilpailusta. Sen säännöt ja pistetilanne löytyvät yhdistyksen nettisivuilta alasivulta ’turnaukset 

2019’. Finnish Open- turnaus ei ole tänä vuonna SM-kisa, vaan sellainen järjestetään 2.-3.11.2019.

Päivämäärä:

lauantai 11.5.2019

Sijainti:

Hotelli Scandic Paasi, kokoustila Siltasaari (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)

Sarjat ja osallistumismaksut:

Business-luokka: 500€ (450€ pottiin + 50€ rekisteröintimaksu)*
SBG ry:n jäsenet: 490€ (450€ pottiin + 40€ rekisteröintimaksu)*

Vapaaehtoinen sivupotti: 200€

Economy-luokka: 150€ (110€ pottiin + 40€ rekisteröintimaksu)*

SBG ry:n jäsenet: 140€ (110€ pottiin + 30€ rekisteröintimaksu)*

Vapaaehtoinen sivupotti: 50€



* Rekisteröintimaksu sisältää 20€ arvoisen ruoka/juomalipun ravintola Juttutupaan, yhteen 

Helsingin vanhimmista ravintoloista, joka sijaitsee pelialueiden välittömässä läheisyydessä! http://
www.juttutupa.fi/

4 pelaajan jackpotit: 20€ ja 50€ (sis. 1/8 rekisteröintimaksun)

Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.

Jäsenmaksu vuodelle 2019 on 30€ ja elinikäisen jäsenyyden voi lunastaa 500€ summalla.

Jäsenmaksun voit maksaa joko yhdistyksen tilille FI41 1237 3000 1256 71, tai viimeistään 
käteisellä turnaukseen rekisteröitymisen yhteydessä, saadaksesi jäsenhinnan.

Formaatit ja matsien pituus:

Business- luokka progressiivinen consolation, matsien pituus osallistujamäärän 

mukaan

Economy- luokka progressiivinen consolation, matsien pituus osallistujamäärän 
mukaan

Jos sarjassa on alle kahdeksan pelaajaa, pelataan tupla-eliminaatio formaatilla.

4 pelaajan jackpotit: suora cup, matsit 5 pisteeseen

Voitonjako:

Business-luokka ja 1. 45% (pääsarjan voittaja)

Economy-luokka 2. 30% (pääsarjan finalisti)
3. 15% (consolationin voittaja)

4. 10% (consolationin finalisti)

Jos pelaajia on 8-12 per luokka, voitonjako: 50% / 30% / 20%.
Jos pelaajia on vähemmän kuin 8 per luokka, voitonjako 70% / 30%. (formaattina tupla-eliminaatio)

Vapaaehtoiset sivupotit: 1. 100%

http://www.juttutupa.fi/


Jackpotit: 1. 100%

Kellon käyttö:

Business-luokka: kellosuositus (molempien pelaajien täytyy kuitenkin suostua kellon 
käyttöön)

Economy-luokka: kellosuositus (molempien pelaajien täytyy kuitenkin suostua kellon 

käyttöön)

4 pelaajan jackpotit: kello-optio (molempien pelaajien täytyy suostua kellon käyttöön)

Turnauksen järjestäjällä on kuitenkin oikeus asettaa matseihin kello missä tahansa vaiheessa, jos 
aikataulu sitä vaatii. (2 min/piste + 12 sek. viive)

Aikataulu:

Lauantai 11.5.2019 (hotelli Scandic Paasi, kokoustila Siltasaari, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)

https://www.paasitorni.fi/tilat/siltasaari-sali/

Pelipaikka on hotelli Scandic Paasin Siltasaari-kokoustila. Se on kooltaan 160 m2 ja on aiemmin 
toiminut 1920-luvulla mykän elokuvan elokuvateatterina ja yli 50 vuoden ajan biljardisalina.

klo 12 - 12.45 Rekisteröityminen Business- ja Economy-luokkiin

klo 12.45 - 13 Peliparien arvonta ja avajaispuhe
klo 13 Pelit alkavat

Illallistauko noin puolessa välissä turnausta
klo 02 Ovet sulkevat

*4 pelaajan jackpotteihin voi ilmoittautua koko päivän ajan ja ne pyörivät taukoamatta.

Aikataulu on suuntaa-antava ja järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin, joista tullaan 

ilmoittamaan riittävästi etukäteen.

https://www.paasitorni.fi/tilat/siltasaari-sali/


Majoitus ja saapumisohjeet pelipaikalle:

Hotelli Scandic Paasi (Paasivuorenkatu 5 B) on sijainniltaan luontevin majoituspaikka, mutta 

lähistöllä on useita muitakin hotelleja ja keskustasta pääsee nopeasti ja kätevästi Hakaniemeen 
metrolla, busseilla ja raitiovaunuilla numero 3,6 ja 9.

Muuta:

Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi Business- ja Economy- luokkiin osoitteeseen 

suomenbackgammon@gmail.com. 
Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä.

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi!

Euroopan backgammon-yhdistyksen turnaussäännöt pätevät: 

http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf

Turnauksen jury tullaan ilmoittamaan avajaispuheen yhteydessä.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa turnauksesta, voit laittaa viestiä samaan 
sähköpostiosoitteeseen: suomenbackgammon@gmail.com.

Muistathan, että sunnuntaina 12.5. vietetään äitienpäivää. :)

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa.

Turnauksen järjestäjä: Suomen Backgammon ry.
Turnauksen johtaja: Simo Huovinen
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