
 

 

UBC Suomi-turnaus 

 

 

Backgammon Galaxy- sivusto on kerännyt suuren suosion ja lähes 100 000 pelaajaa formaa-

tilla, jossa matsivoitosta saa pisteen ja paremmin pelannut pelaaja saa pisteen. Siirrot ja tup-

lauspäätökset analysoidaan sivustolla automaattisesti Extreme Gammon-ohjelmalla ja mat-

sin päätyttyä molemmille pelaajille annetaan PR-luku (performance rating). Mitä vähemmän 

virheitä, sitä pienempi PR-luku. Sivustolla pelaajien ranking muuttuu ainoastaan silloin, jos 

onnistuu voittamaan sekä matsin että pelaamaan paremmin. Pelaajien toiveesta Suomen 

Backgammon ry. järjestää UBC Suomi- turnauksen! Lyhenne tulee sanoista Ultimate 

Backgammon Championship ja on Galaxyn lanseeraama nimitys turnaukselle, jossa käyte-

tään edellä kuvattua ”piste voitosta ja piste paremmuudesta” -periaatetta. 

 

Turnaus on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä karsintavaiheessa haetaan yksinkertaisesti par-

haita suomalaisia pelaajia! (turnaus on tarkoitettu vain suomalaisille tai Suomessa vakitui-

sesti asuville ulkomaalaisille pelaajille). Ilmoittautuneet pelaajat pelaavat kaikki kaikkia vas-

taan yhden 7 pisteen matsin ”normal”- kelloasetuksella www.backgammongalaxy.com-sivus-

tolla. Tässä vaiheessa ei matsin voitolla tai tappiolla ole merkitystä, tai edes sillä kumpi pelaa 

kyseisen matsin paremmin, vaan pelkästään pelaajien keskiarvo-PR karsinnan loputtua 

määrittää paremmuusjärjestyksen. Karsintavaihe pelataan ilman panosta. Apukeinojen käyt-

täminen on ankarasti kielletty ja johtaa Suomen Backgammon ry:n toiminnasta sulkemiseen. 

Tällaisessa formaatissa huijaamisesta jäisi myös kiinni housut nilkoissa, kun siirrytään tur-

nauksen toiseen vaiheeseen… 

 

Karsinta päättyy viimeistään perjantaina 29.4.2022. Tässä vaiheessa vähintään 75% mat-

seistaan pelanneet pelaajat hyväksytään, mutta pelaajia kannustetaan tietysti pelaamaan 

kaikki matsinsa. 

 

Viisi parhaiten pelannutta pelaajaa selviytyy kesäkuussa Helsingissä käytävään live-finaaliin, 

joka otellaan UBC-säännöillä! 

 

 

 



 

 

Finaali-turnaus 

 

Päivämäärä  lauantai 11.6.2022 

Paikka  yksityinen kerhotila, Kalasatama Helsinki 

Osallistumismaksu 100€ 

Sivupotit  50€, 100€, 300€ 

Voitonjako  1. 70% 2. 30% sivupotit: 1. 100% 

Formaatti  kaikki kaikkia vastaan, 7 pisteen matsit 

  1 piste matsivoitosta, 1 piste paremmasta PR-luvusta 

Kello  2 min/piste + 12 sekunnin siirtoaika 

Aikataulu  turnaus alkaa klo 10 ja päättyy viimeistään klo 23 

 

Kaikki matsit kuvataan ja analysoidaan jälkikäteen Extreme Gammon- ohjelmalla. 

Jos pelaajat ovat neljän matsin jälkeen samoissa pisteissä, parempi keskiarvo-PR ratkaisee 

paremmuuden. Pelitilaan mahtuu kameroineen väljästi vain kaksi lautaa. Neljän pelaajan ja 

kolmen matsin lopputurnaus olisi ollut tynkä, joten päädyimme viiteen pelaajaan. Tällöin mat-

seja tulee jokaiselle neljä ja kaikille tulee yksi bye eli vapaa kierros, joka on tervetullut hen-

gähdystauko kovatasoisessa finaaliturnauksessa. Turnauksen jälkeen julkaistaan youtu-

bessa ainakin osa matseista analyysein! 

 

Ilmoittaudu turnaukseen su 20.2. klo 18 mennessä numeroon 050 378 6526 ja lisään sinut 

turnauksen whatsapp-ryhmään, jonne myös karsintavaiheen tulokset ilmoitetaan lähettä-

mällä matsin jälkeen valokuva ”match stats”-sivusta. Jos kummallakaan pelaajalla ei ole 

whatsappia tai älypuhelinta, matsin PR-luvut voi ilmoittaa tekstiviestillä. 

 

Tule mittamaan tasosi ja osallistu Suomen parhaan pelaajan etsintään! 

 

 

Turnauksen järjestäjä:  Suomen Backgammon ry. 

Turnauksen johtaja:  Simo Huovinen 


