Koululaisten backgammonin
Suomen mestaruuskilpailut 2020

Vuonna 2018 aloitettiin perinne järjestää koululaisten backgammonin SM-kilpailut!
Ensimmäiset kisat pelattiin Turussa Puropellon yläkoululla, toiset Karkkilan yhteiskoululla ja
tänä vuonna pelataan Vantaan Hakunilassa. Ensimmäisenä vuonna osallistujia oli 15,
toisena vuonna peräti 50! Sarjoja on ollut alusta alkaen kolme: alakoulu, yläkoulu ja toinen
aste (ammattikoulut ja lukiot).

Turnaus on nuorille maksuton.

Toivomme, että turnaus voidaan järjestää koronasta huolimatta myös tänä vuonna ja pelaajia
saadaan jokaiseen kolmeen sarjaan. Kisat pelataan Vantaan Hakunilan nuorisotilassa
perjantaina 4.12.2020. Samana viikonloppuna pelataan Helsingissä myös varsinaiset
backgammonin SM-kisat. Haluamme tällä tavalla nostaa koululaiskisojen profiilia!

Päivämäärä:

Perjantai 4.12.2020
Klo 11-17

Sijainti:

Hakunilan nuorisotila
Laukkarinne 4, Vantaa

Sarjat ja formaatit:

-

alakoulu: matsit 2 pisteeseen, ei tuplauskuutiota

-

yläkoulu: matsit 3 pisteeseen, tuplauskuutio käytössä

-

toinen aste: matsit 3 tai 5 pisteeseen, tuplauskuutio käytössä

Sarjat pelataan osallistujamäärän mukaan joko round robin- formaatilla (kaikki pelaavat
kaikkia vastaan) tai tupla-eliminaatio- formaatilla (turnausmuoto, jossa kahdella tappiolla
putoaa turnauksesta).

Matsien pituus ja formaatti päätetään osallistujamäärän perusteella.

Yläkoulun sarjaan päätettiin ottaa tuplauskuutio käyttöön edellisistä kisoista poiketen. Toisen
asteen sarjassa sitä on käytetty ennenkin. Teimme päätöksen siksi, että tuplaaminen kuuluu
olennaisesti backgammoniin ja on nappuloiden siirtämisen ohella toinen puoli peliä.
Jos kuitenkin yläkoulun sarjan edetessä näyttää siltä, että tuplaamista ei käytetä ja matsit
uhkaavat venyä liian pitkiksi, siirrymme pelaamaan viime vuoden tapaan 2 pisteen matseja,
ilman tuplauskuutiota.

Palkinnot:

Vantaan kaupunki toimii kisojen sponsorina ja palkitsee jokaisen kolmen sarjan kolme
parasta pelaajaa lautapalkinnoin sekä pokaalein!

Muuta:

Turnausjärjestäjät huomioivat koronaohjeistukset hygieniaan ja fyysiseen etäisyyteen liittyen
ja pitävät pelaajien turvallisuuden etusijalla.

Turnauspaikalla ei ole ruokalaa, mutta selvitämme vielä mahdollisuutta yhteisruokailuun.

Tästä tullaan tiedottamaan ennen kisoja.

Ole

ystävällinen

ja

ilmoita

turnauksen

järjestäjälle

Simo

Huoviselle

suomenbackgammon@gmail.com., jos aiot osallistua kisoihin. Kerro lisäksi mihin sarjaan
osallistut. Ilmoittautuneiden pelaajien nimiä ei julkaista, ainoastaan montako pelaajaa
kuhunkin

sarjaan

on

tulossa.

Listan

löydät

yhdistyksen

nettisivuilta:

https://www.suomenbackgammon.fi/?page_id=1580

Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä.

Tuothan oman laudan mukanasi!

Turnauksen järjestäjät:

Hakunilan nuorisotila & Suomen Backgammon ry.

Turnauksen johtaja:

Simo Huovinen

