
 

 

 

Backgammon Turku Open 2020 

 

- kutsua muokattu 21.8.: päivitetty aikataulua ja lisätty ”muuta”-osioon maininta kauppatorin raken-

nustyömaasta. 

 

Turussa pelataan taas syksy-turnaus! Tampereen Teerenpeli on osoittautunut niin hyväksi turnauspaikaksi 

ja yhteistyökumppaniksi, että koitetaan josko Turussakin kävisi samoin. Ja eiköhän käy! Pelitilaksi on va-

rattu ravintolan yläkerta eli Teeren Vintti, joka on kirjaimellisesti kauppatorin kulmassa. 

 

Turnauksen formaatti on tripla-eliminaatio, jonka lisäksi osallistumismaksu sisältää osallistumisen 1-pis-

teen turnaukseen. Pelattavaa riittää siis kaikille mukavasti. Turussa nähdään syksyllä! 

 

 

Päivämäärä 

 

Lauantai 26.9.2020 

 

 

Sijainti 

 

Gastropub Teerenpeli, ”Teeren Vintti” 

Eerikinkatu 8, Turku 

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

 

 

Formaatti 

 

Pääsarjan formaatti on tripla-eliminaatio eli pelaaja putoaa vasta, kun on hävinnyt kolme ottelua. Peliparit 

tehdään drawboss- järjestelmällä swissin periaatteiden mukaisesti, eli samoissa voittomäärissä olevat pe-

laajat paritetaan keskenään. Mahdollinen bye menee ohjelmassa automaattisesti pelaajalle, jolla on vähi-

ten voittoja. Niin kauan jatketaan, että jäljellä on enää yksi pelaaja! 

 

Lisäksi osallistumismaksu sisältää osallistumisen 1-pisteen turnaukseen eli DMP-turnaukseen (double 

match point), joka pelataan cup-formaatilla eli voittaja jatkaa, häviäjä putoaa. 

 

 

  

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


 

 

Matsien pituudet:  

 

Tripla-eliminaatio  5p. 

Matsien pituus päätetään lopullisesti osallistujamäärän mukaan. Turnauksen loppuvaiheessa matsien 

pituuksia voidaan joko lyhentää tai pidentää, jotta pysytään aikataulun rajoissa. 

 

DMP-turnaus   1p. 

 

4 pelaajan jackpotit:  5p. 

 

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

 

 

Osallistumismaksu ja sivupotit 

 

Pääsarja:   60€ 

 

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. 

 

DMP-turnaus sivupotti:  20€ 

 

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

 

 

Aikataulu 

 

12  Teerenpeli aukeaa 

12 – 13  Rekisteröityminen pääsarjaan ja lounas 

13  avajaispuhe ja 1. kierros! 

  1,5h illallistauko joko neljän tai viiden kierroksen jälkeen (jos matsit 5p.) 

21  Tilavaraus päättyy, jonka jälkeen Teeren vintti on yleisökäytössä. 

24  Turnaus pyritään saamaan päätökseen tähän mennessä. 

 

4 pelaajan jackpotit pyörivät koko päivän! 

 



 

 

Voitonjako 

 

Osallistumismaksu 60€ jaetaan tripla-eliminaatio- turnauksen ja DMP-turnauksen välillä: 

- tripla-eliminaatio  50€ 

- DMP-turnaus  10€ 

 

Tripla-eliminaatio 1. 50%   

2. 30% 

  3. 20% 

  

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. 

 

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

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

 

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi! 

 

Turun kauppatorilla on mittava rakennustyömaa, joka vaikuttaa kulkuyhteyksiin torin ympäristössä.  

Pelipaikalle on kävelymatkaa rautatieasemalta 1,3 km ja linja-autoasemalta 0,9 km. 

 

Pelitila on vuokrattu takuumyynti-periaatteella, eli jos ostamme tietyllä summalla ravintolan tuotteita, 

vuokra tulee katetuksi. Jos näin ei käy, yhdistys maksaa loput. Sen vuoksi kaikkia osallistujia kehotetaan 

mainitsemaan ostosten yhteydessä, että osallistutte turnaukseen. 

 

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa. 

 

Turnauksen järjestäjä:  Suomen Backgammon ry. 

Turnauksen johtaja:  Simo Huovinen 
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