
Backgammon Tampere Open 2020 

 

 

Kisakutsua päivitetty 23.1.2020: lisätty lämmittelyturnaus / koulutustilaisuus perjantaille sekä 

lyhennetty consolationin matsien pituuksia. 

 

Teerenpelissä Tampereella pelattiin elokuussa 2019 ja turnaukseen osallistui 24 pelaajaa, 

joista peräti seitsemän oli entisiä Suomen mestareita! Otetaan uusiksi samassa paikassa 

helmikuun alussa, mutta formaatissa on nyt uutta potkua! 

 

Pääsarja pelataan sveitsiläisellä parituksella eli swissillä, jossa kaikki pelaavat ensin viisi 

matsia. Sen jälkeen parhaat selviytyvät pudotuspeleihin, loppujen jatkaessa consolation-

kaaviossa. Lisäksi kaikki pelaajat arvotaan 1 pisteen turnaukseen eli DMP-turnaukseen, joka 

toimii mahdollisten taukojen täytteenä. Pelattavaa siis riittää! 

 

 

Päivämäärä 

 

(Perjantai 31.1. lämmittelyturnaus / koulutustilaisuus klo 21 Teerenpelissä) 

Lauantai 1.2.2020 pääturnaus 

 

 

Sijainti 

 

Gastropub Teerenpeli, alakerta 

Hämeenkatu 25, Tampere 

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

 

 

Formaatti 

 

Pääsarjan formaatti on swiss eli sveitsiläinen paritus ja sen jälkeen consolation. 

Lisäksi osallistumismaksuun sisältyy 1 pisteen suora cup eli dmp-turnaus. 

 

Pääsarjassa kaikki pelaajat pelaavat ensin viisi 5 pisteen matsia. Pelaajien paritus pyritään 

toteuttamaan siten, että samoissa voittomäärissä olevat pelaajat pelaavat toisiaan vastaan. 

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


Samat pelaajat eivät voi kohdata kahdesti swissin aikana. Byet arvotaan myös aina eri 

pelaajille. Swissin jälkeen pelaajat laitetaan voittojen mukaan paremmuusjärjestykseen ja 

osallistujamäärästä riippuen joko 4 tai 8 parasta jatkavat play-offeihin, jotka pelataan cup-

kaaviolla eli voittaja jatkaa ja häviäjä putoaa. Jos monta pelaajaa on swissin jälkeen samalla 

voittomäärällä, sovelletaan seuraavia vertailuita: (kohdat 1. ja 2. ovat shakista tuttuja 

menetelmiä laskea pelaajille vertailupisteet)  

 

1. Buchholz: lasketaan jokaiselle pelaajalle hänen vastustajiensa voittojen summa 

2. Sonneborn-Berger: lasketaan jokaiselle pelaajalle hänen voittamiensa vastustajien 

voittojen summa 

3. keskinäisten otteluiden tulokset 

4. DMP (double match point) eli 1 pisteen pelit 

5. arpa 

 

Play-offin ulkopuolelle jääneet pelaajat siirtyvät consolation-kaavioon, joka pelataan cup-

formaatilla. Mahdolliset byet annetaan pelaajille, jotka menestyivät parhaiten swississä 

(esim. swissin sijat 9,10,11…) 

 

DMP (double match point)- turnauksessa kaikki pääsarjaan osallistuneet pelaajat arvotaan 

yhteen cup-kaavioon, joka pelataan päivän aikana pelaajille sopivina hetkinä. 

 

Osallistumismaksu kattaa siis kaikille pelaajille vähintään 7 matsia! 

 

 

Matsien pituudet:  

 

Pääsarja: 

- swiss   5 x 5p. 

- playoff  7p. (finaali 9p.) 

 

Consolation:   3p. (finaali 5p.) 

 

DMP-turnaus   1p. 

 

4 pelaajan jackpotit:  5p. 

 

Kello-optio kaikissa matseissa eli molempien pelaajien täytyy suostua kellon käyttöön. 



 
Osallistumismaksu ja sivupotit 

 

Pääsarja:   60€, ei rekisteröintimaksua 

Vapaaehtoiset sivupotit:  A: 100€ 

   B: 40€ 

   C: 20€ 

 

Pelaajat voivat osallistua 0,1 tai 2 sivupottiin. 

Kahteen sivupottiin osallistuttaessa ainoastaan A+B tai B+C. 

 

Consolation sivupotti:  20€ 

DMP-turnaus sivupotti:  20€ 

 

4 pelaajan jackpotit:  10€ / 20€ / 50€ 

 

 

Aikataulu 

 

12  Teerenpeli aukeaa 

12 – 12.45  Rekisteröityminen pääsarjaan ja lounas 

12.45 – 13  Peliparien arvonta ja avajaispuhe 

13  1. kierros 

14  2. kierros 

15  3. kierros 

16  4. kierros 

17 5. kierros, 

vertailupisteiden laskenta ja sijoitusten selvittäminen 

18 - 19  Illallistauko, rekisteröityminen consolationin sivupottiin 

19  Play-off ja consolation alkavat 

4.30  Teerenpeli sulkee 

 

4 pelaajan jackpotit pyörivät läpi päivän! 

 

  



Voitonjako 

 

Osallistumismaksu 60€ jaetaan pääsarjan, consolationin ja DMP-turnauksen välillä 

suhteessa: 60% / 30% / 10% = 36€ / 18€ / 6€. 

 

Pääsarja ja consolation: 1. 50%   

2. 25% 

  3. 12,5% 

  4. 12,5% 

 

DMP-turnaus: 1. 70% 

  2. 30% 

 

Sivupotit:  1. 100% 

 

Jackpotit:  1. 100% 

 

 

Muuta: 

 

Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi sähköpostiosoitteeseen 

suomenbackgammon@gmail.com. 

Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä. 

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

osoitteeseen. 

 

Euroopan backgammon-yhdistyksen turnaussäännöt pätevät: http://eubgf.eu/wp-

content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf 

 

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi! 

 

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa. 

 

Turnauksen järjestäjä:  Suomen Backgammon ry. 

Turnauksen johtaja:  Simo Huovinen 
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