Backgammon Turku Open 2019
Kisakutsua muokattu:
31.3.2019 turnausformaatin, jackpottien rekisteröintimaksun sekä aikataulun osalta, sekä
26.8.2019 siirretty 10€ rekisteröintimaksuista pottiin!

Backgammon-kisasirkus pysähtyy Turkuun syyskuun puolessa välissä! Viime vuoden rakastettu
1st Backgammon Turku Open- turnaus saa jatkoa samoissa tiloissa! Oikeastaan Turku Openeita
on järjestetty menneinä vuosikymmeninä, joten 1st viittaa tässä backgammonin uuteen tulemiseen
vuodesta 2018. SM-kisoihin on aikaa vielä puolitoista kuukautta ja pelivirettä on hyvä vahvistaa.
Turku Open on neljäs viidestä kauden turnauksesta ja sen tulokset kirjataan koko kauden
pistekilpailuun.
Aiemmasta tiedosta poiketen, Turku Open pelataan tupla-eliminaatio formaatilla, triplan sijasta.
Syynä tähän on se, että triplaa tullaan käyttämään jo Juttutupa Openissa sekä SM-kisoissa. Tällöin
matsien pituudet ovat lyhyempiä, kuin tupla-eliminaatiossa. Turussa päästään siis pelaamaan
hieman pidemmillä turnausmatseilla!
Lisäksi tarjolla on neljän pelaajan jackpotteja ja sunnuntaina Last Chance- turnaus. Pelipaikkana
toimii hotelli Scandic Julian viihtyisä kokoustila, jossa pelattiin siis myös vuonna 2018. Hotelli
sijaitsee Turun ydinkeskustassa ja kauppatorille ja jokirantaan on vain parin minuutin kävelymatka.

Päivämäärä:
lauantai-sunnuntai 21.-22.9.2019

Sijainti:
Hotelli Scandic Julia
Eerikinkatu 4, Turku
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/turku/scandic-julia
Kokoustila ”Julin 2”

https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/turku/scandic-julia/kokoukset-ja-juhlatilat

Sarjat ja osallistumismaksut:
Pääsarja:

90€ (60€ pottiin + 30€ rekisteröintimaksu)

SBG ry:n jäsenet:

80€ (60€ pottiin + 20€ rekisteröintimaksu)

Vapaaehtoiset sivupotit: (pelaajat voivat osallistua 0,1 tai 2 sivupottiin):
A: 50€
B: 200€
Last Chance:

30€ (+20€ vapaaehtoinen sivupotti)

4 pelaajan jackpotit: 20€ & 50€ (sis. 10%-12,5% rekisteröintimaksun)
Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.

Formaatit ja matsien pituus:
Pääsarja:

tupla-eliminaatio (kahdella tappiolla putoaa turnauksesta) matsien pituus
tullaan päättämään osallistujamäärän perusteella, arvio 11/7 pisteen matsit.

Kello-optio (molempien pelaajien täytyy suostua kellon käyttöön)
Last Chance:

knock-out (voittaja jatkaa, häviäjä putoaa), matsit 5 pisteeseen

4 pelaajan jackpotit: knock-out, matsit 5 pisteeseen

Turnauksen järjestäjällä on oikeus asettaa matseihin kello missä tahansa vaiheessa, jos aikataulu
sitä vaatii.

Aikataulu:
Lauantai 21.9.2019

klo 11 - 11.45

rekisteröityminen pääsarjaan

klo 11.45 - 12

kaavion arvonta ja avajaispuhe

klo 12

pelit alkavat!
illallistauko noin puolessa välissä päivää

klo 24

ovet sulkevat

Sunnuntai 22.9.2019
klo 11

ovet aukeavat, pääsarjan pelit jatkuvat

klo 11 - 12

rekisteröityminen Last Chance- turnaukseen

klo 12

Last Chance alkaa!

klo 18

ovet sulkevat, turnaus päättyy

Neljän pelaajan jackpotit pyörivät läpi turnauksen!
Aikataulu on suuntaa-antava ja järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin, joista tullaan
ilmoittamaan riittävästi etukäteen.

Voitonjako:
Pääsarja:

1. 50%
2. 30%
3. 20%

Vapaaehtoiset sivupotit:

1. 100%

Last Chance:

1. 70%
2. 30%

Jackpotit:

1. 100%

Muuta:
Ole ystävällinen ja ilmoita saapumisesi 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.
Hotelli Scandic Juliaan on matkaa rautatieasemalta n. 1,5 km ja linja-autoasemalta n. 0,7 km.
Hotelli sijaitsee lähellä kauppatoria, joten paikallisbusseilla kulkeminen on kätevää.
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

