
 

 

2021 Backgammonin Suomen mestaruuskilpailut 

 

 

 

Vuonna 2020 backgammonin SM-kisoja ei voitu järjestää koronan vuoksi, mutta nyt tilanne 

näyttää valoisammalta ja kisat päästään hyvin todennäköisesti pelaamaan! 

 

Pelipaikkana toimii jälleen laadukas kokous- ja kongressikeskus Paasitorni Helsingin 

Hakaniemessä. Kokoustila Karl Lindahl on meille uusi tila, mutta erittäin viihtyisä ja 

tarkoitukseen sopiva sekä lähes yhtä suuri kuin tuttu Siltasaari-tila. Ravintolapalvelut ovat 

saatavilla viereisissä ravintoloissa Juttutuvassa ja Graniittilinnassa. Suomen Backgammon 

ry. on järjestänyt Helsingin turnaukset Paasitornissa jo useamman vuoden ajan, ja puitteet 

turnauksen järjestämiseen ovat erinomaiset. 

 

Turnauksessa on kaksi sarjaa: pääsarja sekä aloittelijoiden sarja. Pääsarjan formaatti on joko 

tupla-eliminaatio tai progressiivinen consolation, pelaajamäärästä riippuen. Tarjolla on lisäksi 

super jackpot, neljän pelaajan jackpotteja ja sunnuntaina last chance-turnaus.  

 

46. Suomen mestarille luovutetaan vuodeksi perinteikäs Philip Morris- kiertopalkinto! 

Tällä hetkellä hallitseva Suomen mestari on Juho Piironen Helsingistä. 

 

 

Päivämäärä: 

 

Lauantai-sunnuntai 4.-5.12.2021 

 

 

Sijainti: 

 

Hotelli- ja kongressikeskus Paasitorni 

Kokoustila Karl Lindahl: https://www.paasitorni.fi/tilat/karl-lindahl/ 

Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki 

 

https://www.paasitorni.fi/tilat/karl-lindahl/


 

 

Sarjat ja osallistumismaksut: 

 

Pääsarja:   130€ (70€ pottiin + 60€ rekisteröintimaksu)  * 

SBG ry. jäsenhinta: 100€ (70€ pottiin + 30€ rekisteröintimaksu)  * 

* Rekisteröintimaksu sisältää 20€ arvoisen ruoka/juomalipun ravintola Juttutupaan, yhteen 

Helsingin vanhimmista ravintoloista, joka sijaitsee aivan pelitilan vieressä! 

https://www.juttutupa.fi/ 

 

 Vapaaehtoiset sivupotit: 

 

A. 160€ 

B. 80€ 

C. 40€ 

 

Pelaajat voivat osallistua 0,1 tai 2 sivupottiin. 

Kahteen sivupottiin osallistuttaessa, vain joko A+B tai B+C. 

 

Aloittelijoiden sarja: ilmainen (20€ vapaaehtoinen sivupotti) 

 

Last chance: 30€ (20€ vapaaehtoinen sivupotti) 

 

Super jackpot: 300€ (290€ pottiin + 10€ rekisteröintimaksu) 

  (200€ vapaaehtoinen sivupotti) 

 

4 pelaajan jackpotit: 10€, 20€, 50€, 100€ 

 

Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen. 

 

Suomen Backgammon ry:n jäsenmaksu vuodelle 2021 on 30€ ja elinikäisen jäsenyyden voi 

lunastaa 500€ summalla. Jäsenmaksun voi maksaa joko yhdistyksen tilille FI41 1237 3000 

1256 71 tai käteisellä turnaukseen rekisteröitymisen yhteydessä. 

 

https://www.juttutupa.fi/


 

 

Formaatit ja matsien pituus: 

 

Pääsarja: Jos pelaajia on max. 32 → Tupla-eliminaatio 

(kahdella tappiolla putoaa turnauksesta) 

  Matsit yläkaaviossa 11 pisteeseen, alakaaviossa 7 pisteeseen. 

  Finaali(t): 13p. (9p.) 

 

Jos pelaajia on 33 tai enemmän → progressiivinen consolation 

(Ensimmäisellä tappiolla putoaa consoon eli lohdutussarjaan. 

Tappio consossa merkitsee putoamista turnauksesta. Conson 

voittaja sijoittuu turnauksen kolmanneksi.) 

  Matsit pääsarjassa 11 pisteeseen, consossa 7 pisteeseen. 

  Pääsarjan finaali 13p. conson finaali 9 p. 

 

Turnauksessa pyritään pelaamaan mahdollisimman pitkillä 

matseilla, aikataulun puitteissa. Toteutunut osallistujamäärä 

sanelee matsipituudet. 

 

Aloittelijoiden sarja: Round robin tai tupla-eliminaatio 

 

Formaatti ja matsien pituus päätetään osallistujamäärän 

perusteella. 

 

Last chance: Cup (voittaja jatkaa, häviäjä putoaa), matsit 5 pisteeseen 

(HUOM! Last chance ei ole varattu ainoastaan pääsarjasta 

pudonneille pelaajille, vaan on avoin kaikille. Voit siis osallistua 

vaikka vain pelkkään last chanceen) 

 

Super jackpot Cup, matsit 11 pisteeseen 

(max. 8 pelaajaa) 

 

4 pelaajan jackpotit: Cup, matsit 5 pisteeseen 

 



 

 

Kellon käyttö:  

 

Suomen Backgammon ry. teki vuoden 2020 lopulla periaatepäätöksen ryhtyä 

käyttämään kelloja turnauksissa. Kansainvälisesti kellojen käyttö on kiinteä osa 

kilpailubackgammonia. Muutos tekee toiminnastamme uskottavampaa ja ryhdikkäämpää 

sekä terävöittää matsien tunnelmaa. Yhdistyksellä on 10 kelloa, mutta otathan oman kellosi 

mukaan, jos sinulla on sellainen.  

 

Puhelimeen saa myös ladattua kello-ohjelmia: 

- ”BG Buddy” on ilmainen ja monipuolinen sovellus iPhoneen (iOS 9.1 tai uudempi). 

Siinä on kello, score board, nopat ja muita toimintoja. 

- Chess.comin ”Chess Clock”- sovellus toimii androidissa ja iPhonessa. Se on 

arvostelujen perusteella paras kellosovellus shakkiin, ja taipuu hyvin myös 

backgammoniin. 

 

Pääsarja:  kello 2 min/piste + 12 sekunnin siirtoaika 

Esimerkiksi 11 pisteen matsissa kummallakin pelaajalla on 22 

minuuttia perusaikaa sekä ylimääräiset 12 sekuntia jokaista siirtoa 

kohti. Kun 12 sekuntia on kulunut, alkaa 22 minuutin aika kulua. Jos 

pelaajan 22 minuutin perusaika kuluu loppuun, hän häviää matsin. 

 

Aloittelijoiden sarja: kello-optio (kelloa käytetään vain, jos molemmat sitä haluavat) 

 

Super jackpot: kello 2 min/piste + 12 sekunnin siirtoaika 

 

 

Aikataulu: 

 

Lauantai 4.12. 

 

10 – 11.15  Rekisteröityminen pääsarjaan sekä aloittelijoiden sarjaan 

11.15 - 11.30 Peliparien arvonta ja avajaispuhe 

11.30  1. kierros alkaa 



 

 

  1,5h mittainen illallistauko noin klo 17.30 

24  Pelit päättyvät viimeistään lauantain osalta 

 

Optimaalista olisi, että lauantain jälkeen jäljellä olisi neljä pelaajaa pääsarjassa. 

Aloittelijoiden sarja pyritään pelaamaan kokonaan lauantaina. 

 

Sunnuntai 5.12. 

 

11  Pelitila aukeaa, pääsarjan semifinaalit ja finaali 

11 – 12.00  Rekisteröityminen last chance- turnaukseen 

12.00  Last chance alkaa 

~18  Turnaus päättyy (arvio ja pyrkimys) 

 

4 pelaajan jackpotit pyörivät läpi turnauksen. 

Aikataulu on suuntaa antava ja järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin, joista 

tullaan ilmoittamaan riittävästi etukäteen. 

 

 

Voitonjako: 

 

Pääsarja: 

 

jos tupla-eliminaatio: 1. 45% 2. 30% 3. 15% 4. 10% 

 

jos prog. consolation: 70% potista pääsarjaan, 30% potista consoon 

  pääsarjan voittaja: 65% x 70%  SM-kulta 

  pääsarjan finalisti:  35% x 70%  SM-hopea 

  conson voittaja: 65% x 30%  SM-pronssi 

  conson finalisti: 35% x 30% 

   

Aloittelijoiden sarja: 1. Bill Robertie: 501 essential backgammon problems- kirja 

 

 



 

 

Last chance: 1. 70% 

  2. 30% 

 

Super jackpot: 1. 100% 

 

Sivupotit:  1. 100% 

 

Jackpotit:  1. 100% 

 

 

Majoitus ja saapumisohjeet pelipaikalle: 

 

Hotelli Scandic Paasi on lähin hotelli, mutta lähistöllä on useita majoituspaikkoja. 

 

Saapuminen pelipaikalle: https://www.paasitorni.fi/yhteystiedot/saapuminen/ 

 

Kokoustila Karl Lindahl sijaitsee 1,5 kerroksessa, ja sinne kuljetaan saman aulan kautta kuin 

aiempiinkin kisoihin. 

 

 

Muuta: 

 

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi! 

 

Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi pääsarjaan tai aloittelijoiden sarjaan sekä 

kiinnostuksestasi super jackpottiin osoitteeseen suomenbackgammon@gmail.com. 

 

Nykyoloissa tilanteet muuttuvat nopeasti, rajoituksia saatetaan asettaa, pelaajille voi tulla 

esteitä tai koko turnaus saatetaan joutua perumaan. Tästä huolimatta, jos sinulla on vakaa 

aikomus osallistua turnaukseen, ellei esteitä tule, ilmoittauduthan etukäteen. 

Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä. 

 

https://www.paasitorni.fi/yhteystiedot/saapuminen/
mailto:suomenbackgammon@gmail.com


 

 

Turnauksessa noudatetaan yleisiä ohjeita hygieniaan ja fyysiseen etäisyyteen liittyen sekä 

tietysti määräyksiä ja suosituksia, joita on asetettu valtakuntaan ja/tai Helsinkiin. 

 

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

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

 

Turnauksen jury tullaan ilmoittamaan avajaispuheen yhteydessä. 

 

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa turnauksesta, voit laittaa viestiä yllä olevaan 

sähköpostiosoitteeseen. 

 

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa. 

 

Turnauksen järjestäjä:  Suomen Backgammon ry. 

Turnauksen johtaja:  Simo Huovinen 

   Antti Virtanen (varalla) 

http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf
http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf

