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SIVONA III  
BACKGAMMON TURNAUS 

2. - 5.4.2021 

Turnaus järjestetään verkkosivustolla  https://heroes.backgammonstudio.com/ 

 tuplaeliminaatioturnaus (DE) + 1-pisteen (DMP) single cup turnaus (kaikille vähintään 
kolme ottelua) 

 tuplaeliminaatio-ottelujen pituudet ja aikataulu määrätään pelaajamäärän mukaan 
 tuplaeliminaatio-otteluissa käytetään pelisivuston kelloa ’Live1’ (1min/ottelupiste + 12 s, 

esim. 15p ottelussa 15 min + 12 s) 
 1-pisteen turnauksessa käytetään pelisivuston ’standard’ kelloa (2 min + 12 s) 
 osallistumismaksu on 60 EUR, joka tulee maksaa etukäteen Mikille (mielellään mobile pay 

tai tilille, kysy tilinumeroa).  
 potin jako määräytyy pelaajamäärän mukaan. Turnausten välinen jako: DE 80% ja DMP 

20%. 100% palautus. 
 turnaus on avoin kaikille suomalaisille ja suomessa asuville ulkomaalaisille 
 ilmoittautuminen turnaukseen loppuu Pe 2.4.2021 klo 15.00 

Jos haluat osallistua turnaukseen, niin kannattaa rekisteröityä pelisivustolle hyvissä ajoin.  
Uuden pelaajan on pelattava ainakin yksi 5-pisteen ottelu, ennenkuin voi osallistua turnauksiin 
(tämä on pelisivuston vaatimus).  
 
Turnauksen kaavioiden arvonta tapahtuu pelisivuston puolesta satunnaisesti. DMP-turnauksen 
kaavio on nähtävissä kokonaisuudessaan serverillä. DE-turnauksen yläkaavio on nähtävissä 
pelisivustolla, ala-kaavio pidetään paperilla/sähköisenä pelisivuston ulkopuolella. Syy tähän on se, 
että pelisivusto ei vielä tue meidän käyttämää ’tuplaeliminaatio’-systeemiä. Loppu-ottelut pelataan 
erikseen, eli jos alakaavion voittaja voittaa ensimmäisen loppu-ottelun, pelataan toinen perään. 
DE-kaaviona käytetään sivuston ’https://www.printyourbrackets.com/double-elimination-
tournament-brackets.html’ tuplaeliminaatiokaaviota. 
 
Miki (nikki: MikiLaukkanen) toimii järjestäjänä turnauksen aikana. Miki kommunikoi vastustajat 
alakaavion pelaajille. Kaikki kysymykset ovat hyviä kysymyksiä: ennen turnausta ja turnauksen 
aikana -> Miki. Turnauksen aikana on suositeltavaa seurata Heroes ’Country chättiä’.  

Lisäsäännöt: 

- Kaikkien osallistuvien pelaajien tulee lähettää Mikille pelinikki, oikea nimi ja puhelinnumero 
(miki.laukkanen@gammon.pro). Palkinnot maksetaan pääsääntöisesti ’mobile pay’-maksuina, 
mutta myös tilille tarvittaessa. 
- Kunkin ottelun voittaja lähettää ottelutallenteen Mikille heti ottelun päätyttyä  
   -> miki.laukkanen@gammon.pro. Tämä on ehdottomasti pakollista. 
   * ottelutallenne tulee Heroes-sivustolta automaattisesti omaan sähköpostiin 
   * tallenteet voi myös ladata suoraan Heroes-saitilta 
- Kaikkien mahdollisten apuvälineiden käyttö turnauksen aikana on luonnollisesti kiellettyä 
- Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin turnauksen aikana 
- Jos serveri on ruuhkainen voi käyttää myös serveriä https://heroes3.backgammonstudio.com/  
 
Suomen Backgammon Ryn puolesta 
miki.laukkanen@gammon.pro 
+358505934626/Miki Laukkanen 
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