
Backgammon Tampere Open

Kutsua muokattu 28.5. sivupottien ja aikataulun osalta sekä lisätty 1-pisteen turnaus!

Tampereella on paljon kokeneita ja taitavia backgammonin pelaajia, ja yhdistys haluaa ojentaa 

lämpimän kätensä heille ja järjestää pienen turnauksen (turnaus on avoin myös ei-tamperelaisille)! 
Ensi vuonna voidaan vetäistä kunnon viikonlopputurnaus! Gastropub Teerenpeli Hämeenkadulla 

tarjoaa kabinettitilat käyttöömme ja ruoka ja juoma on kuulemma myös hyvää. Tampere Open on 
kolmas viidestä kauden pistekilpailusta, jonka kokonaiskisan voittaja saa haltuunsa kiertopalkinnon 

”Philip Morris- siirto”!

Päivämäärä:

lauantai 17.8.2019

Sijainti:

Gastropub Teerenpeli, kabinetti-tilat
Hämeenkatu 25, Tampere

https://www.teerenpeli.com/fi/Ravintolat/Tampere-Teerenpeli

Formaatti ja matsien pituus:

Pääsarja: tupla-eliminaatio
matsien pituus tullaan päättämään osallistujamäärän perusteella

1-pisteen turnaus: single-eliminaatio, re-buy niin kauan, kunnes jäljellä on 4 pelaajaa

matsit 1 pisteeseen

4 pelaajan jackpotit: single-eliminaatio
matsit 5 pisteeseen

https://www.teerenpeli.com/fi/Ravintolat/Tampere-Teerenpeli


Osallistumismaksut ja sivupotit

Pääsarja: 50€, ei rekisteröintimaksua
vapaaehtoiset sivupotit: 50€ ja 200€ (pelaajat voivat osallistua 0 tai 1 sivupottiin)

1-pisteen turnaus: 10€

re-buy: 5€, 10€, 20€, 40€, 80€, 80€, ………
Pelaajat voivat pudottuaan ostaa itsensä takaisin turnaukseen, mutta 

re-buy tuplaantuu joka kerralla 80€ asti.
Kunkin pelaajan ensimmäinen re-buy maksaa siis 5€, seuraava 10€ 

ja niin edelleen. Re-buy on tietysti vapaaehtoinen ja leikin voi jättää 
kesken koska tahansa. 

Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.

Aikataulu:

Lauantai 17.8.2019

12 Teerenpeli aukeaa

12 - 13 Rekisteröityminen, lounas
13 Pääsarja alkaa!

n. 18 Illallistauko
n. 20 1-pisteen turnaus alkaa

n. 24 Pääsarja päättyy
04.30 Teerenpeli sulkee

Voitonjako:

Pääsarja:

(alle 12 pelaajaa): 1. 70%

2. 30%



(12 pelaajaa ja yli): 1. 50%

2. 30%
3. 20%

1-pisteen turnaus: 1. 45%

2. 25%
3. 15%

4. 15%

Jackpotit: 1. 100%

Vapaaehtoiset sivupotit: 1. 100%

Muuta:

Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi pääsarjaan osoitteeseen 
suomenbackgammon@gmail.com. 

Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä.

Euroopan backgammon-yhdistyksen turnaussäännöt pätevät: 
http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi!

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa turnauksesta, voit laittaa viestiä samaan 

sähköpostiosoitteeseen: suomenbackgammon@gmail.com.

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa.

Turnauksen järjestäjä: Suomen Backgammon ry.

Turnauksen johtaja: Simo Huovinen
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