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Backgammon Tampere Open 2020 Vol. 2 
 
 

Päivämäärä - Lauantai 15.8.2020 
 
Sijainti  
Gastropub Teerenpeli, Hämeenkatu 25, Tampere  
 https://www.teerenpeli.com/fi/Ravintolat/Tampere-Teerenpeli  

 
Formaatti  
Alkusarja pelataan sveitsiläisellä parituksella eli swissillä, jossa kaikki 
pelaavat ensin viisi 5-pisteen ottelua. Kaikki alkusarjassa vähintään kolme 
voittoa saaneet pelaavat yläkaaviossa (main, single-cup) ja kaikki loput 
pelaajat jatkavat alakaaviossa (consolation, single-cup). Kaikilla voitoilla on 
merkitystä molemmissa jatkokaavioissa (main, consolation). 
 
Alkusarjan paritus tehdään Drawbossin (www.drawboss.com) satunnaisella 
paritusmenetelmällä: Samoissa voittomäärissä olevat pelaajat arvotaan 
pelaamaan toisiaan vastaan. Samat pelaajat eivät voi kohdata kahdesti 
alkusarjan aikana. Byet arvotaan myös aina eri pelaajille (jos pelaajamäärä 
on pariton). Consolation-kaavioon voi osallistua erikseen (katso aikataulu). 
 
Lisäksi kaikki pelaajat arvotaan 1-pisteen turnaukseen eli DMP-turnaukseen.   

 
Osallistumismaksu kattaa kaikille pelaajille vähintään seitsemän ottelua.  

 
Pelattavaa siis riittää! 

 
REKISTERÖITYÄ VOIT JO TÄNÄÄN  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Osallistumismaksu ja sivupotit  
 
60€ (vain käteinen), ei rekisteröintimaksua  
 
Vapaaehtoiset sivupotit: A: 20€, B: 40€ ja C: 100€   
Kahteen sivupottiin osallistuttaessa ainoastaan A+B tai B+C.  
Consolation sivupotti: 20€  
DMP-turnaus sivupotti: 20€  
4 pelaajan jackpotit: 10€ / 20€ / 50€ / 100€  
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Otteluiden pituudet  
 
Alkusarja: 5 * 5p.  
Yläkaavio (main): 7p. ja finaali 9 p.  
Alakaavio (consolation): 5p.  
DMP-turnaus 1p.  
4-pelaajan jackpotit: 5p.  
 
Aikataulu  
 
12.00 Teerenpeli aukeaa  
12.10 – 13.00 Rekisteröityminen pääsarjaan  
13.00 – 13.15 Peliparien arvonta ja avajaispuhe  
13.15 1. kierros  
14.15 2. kierros  
15.15 3. kierros  
16.15 4. kierros  
17.15 5. kierros,  
18.15 Pelaajien sijoittaminen jatkokaavioihin  
          (main ja consolation), illallistauko ja rekisteröityminen consolationin sivupottiin  
19.30 Main ja consolation alkavat  
02.00 Teerenpeli sulkee (voi muuttua, jos rajoitukset poistuvat)  
 
4-pelaajan jackpotit pyörivät läpi päivän!  
 
Voitonjako 
 
Osallistumismaksun jako: main 60% / consolation 30% / DMP 10% = 36€ / 18€ / 6€.  
Main ja consolation: 1. 50% 2. 25% 3. 12,5% 4. 12,5%  
DMP-turnaus: 1. 70% 2. 30%, Sivupotit: 1. 100%, Jackpotit: 1. 100%  
 
HUOM! jos palkinto jää alle osallistumismaksun, niin palkintojen saajien määrää 
järkeistetään. 
 
Muuta:  
 
Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi => 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! Kaikissa otteluissa on kello-optio eli 
molempien pelaajien täytyy suostua kellon käyttöön. 
 
Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa.  
 
Turnauksen järjestäjä: Suomen Backgammon ry.  
Turnauksen johtaja: Miki Laukkanen (varalla Simo Huovinen) 

mailto:suomenbackgammon@gmail.com

