
Backgammon Tampere Open 2021 

 

 

Toivotaan nyt, että se korona alkaisi jo hellittää elokuun loppuun mennessä… Koska siinä 

tapauksessa pelataan taas backgammonia Tampereen Teerenpelissä! Edellisestä turnauksesta on 

tällöin kulunut vajaa 10 kuukautta, joten olisi hienoa taas päästä kisaamaan. Swiss-formaattiamme 

on jatkojalostettu yhä parempaan muotoon ja uskomme yhä, että pelaajat tykkäävät pelata, joten 

pelaajat saavat pelata! 

 

Kaikki pelaavat ensin neljä 5 pisteen matsia. Sen jälkeen parhaat jatkavat pudotuspeleihin ja loput 

consolationiin eli consoon eli lohdutussarjaan. Lisäksi pelataan 1 pisteen turnaus eli dmp-turnaus, 

joka toimii taukojen täytteenä. Formaatti on siis tuttu jo aiemmista kisoista, mutta sitä on hieman 

hiottu. Siitä kohta lisää. 

 

 

Koska? 

 

lauantaina 28.8.2021 

 

 

Missä? 

 

Gastropub Teerenpeli, alakerta 

Hämeenkatu 25, Tampere 

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

 

 

Miten? 

 

Pääsarjan formaatti on swiss ja sen jälkeen conso, joka pelataan cuppina. 

Lisäksi osallistumismaksuun sisältyy 1 pisteen suora cup eli dmp-turnaus.  

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


 

Pääsarjassa kaikki pelaajat pelaavat ensin neljä 5 pisteen matsia. Pelaajien paritus pyritään 

toteuttamaan siten, että samoissa voittomäärissä olevat pelaajat pelaavat toisiaan vastaan. Samat 

pelaajat voivat kohdata toisensa vain kerran swissin aikana. Jos pelaajia on pariton määrä, bye eli 

ilmainen voitto arvotaan myös aina eri pelaajalle. Turnaus pyöritetään drawboss-ohjelmalla. 

 

- Swissin jälkeen puhtaalla pelillä eli 4 voitolla pääsee suoraan pääsarjan semifinaaleihin ja 

rahasijoille. Jos pelaajia on 16-32, 4 voiton pelaajia on 1 tai 2.  

- 3 voiton pelaajat pelaavat keskenään cup-kaavion ja täyttävät loput pääsarjan semipaikat. 

- Pääsarjan semifinaalit pelataan 7 pisteeseen ja finaali 9 pisteeseen. 

 

- Ne 3 voiton pelaajat, jotka eivät yllä semeihin, pelaavat keskenään cup-kaavion conson 

finaalipaikasta. Nämä matsit tulevat olemaan 5 tai 3 pisteen matseja. 

- 2,1 ja 0 voiton pelaajat pelaavat cup-kaavion toisesta conson finaalipaikasta. Nämäkin 

matsit tulevat olemaan 5 tai 3 pisteen matseja. Conson finaali on joko 7 tai 5 pisteen matsi. 

- Eli kaikki muut pelaajat osallistuvat consoon paitsi pääsarjassa neljän parhaan joukkoon 

yltäneet, jotka pääsevät pääsarjassa rahoille. 

 

- Matsien pituuksia voidaan muuttaa osallistujamäärän mukaan aikatauluun sopivaksi. 

 

- Dmp-turnaus on yksinkertainen cup-kaavio: voittaja jatkaa, häviäjä putoaa. Matsit 1 

pisteeseen. 

 

- Lisäksi tarjolla on neljän pelaajan jackpotteja 5 pisteeseen eri panoksin. 

 

 

Kellon käyttö: 

 

Suomen Backgammon ry. teki vuoden 2020 lopulla periaatepäätöksen ryhtyä käyttämään 

kelloja turnauksissa. Kansainvälisesti kellojen käyttö on kiinteä osa kilpailu-backgammonia. 

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, jos sellaista haluaa käyttää.  

Pääsarjassa, consossa ja dmp-turnauksessa käytetään kelloa ja aika-asetusta 2 min / piste + 12 

sekunnin lisäaika. Esimerkiksi 5 pisteen matsissa kummallakin pelaajalla on oma 10 minuuttia 



miettimisaikaa sekä ylimääräiset 12 sekuntia jokaista siirtoa kohti. Eli kun 12 sekuntia on kulunut, 

alkaa 10 minuutin aika vasta kulumaan. Jos siirron tekee tämän 12 sekunnin aikana, 10 minuutin 

aikapankki ei hupene lainkaan. Jos 10 minuutin aika kuluu loppuun, häviää matsin. 

 

 

Mihin aikaan? 

 

12  Teerenpeli aukeaa 

12 – 12.45  Rekisteröityminen pääsarjaan 

12.45 - 13  Peliparien arvonta ja avajaispuhe 

13  1. kierros 

14  2. kierros 

15  3. kierros 

16  4. kierros 

17 – 18.30  Illallistauko 

18.30  Pääsarjan pudotuspelit & conso alkavat 

24  Turnaus päättyy (arvio ja pyrkimys) 

 

 

Kuinka paljon? 

 

Pääsarja:  50€ + 10€ rekisteröintimaksu (Suomen BG ry:n jäsenet, 5€ 

rekisteröintimaksu) 

 

Vapaaehtoiset sivupotit: 

 

Pääsarja:  A: 120€ 

  B: 40€ 

  C: 20€ 

 



Pelaajat voivat osallistua 0,1 tai 2 sivupottiin.  

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

Pääsarjan sivupotteja jaettaessa, paremmuusjärjestys on: pääsarjan 1,2,3,4, consolationin 1,2,…….. 

 

Conso: 20€  

(jos tähän sivupottiin osallistunut pelaaja sijoittuu pääsarjassa neljän 

parhaan joukkoon ja pääsee siten rahoille, hän ei osallistu 

consolationiin ja raha luonnollisesti palautetaan) 

 

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

 

 

Paljonko voittaa? 

 

Osallistumismaksun pottiosuus 50€ jaetaan pääsarjan, consolationin ja dmp-turnauksen kesken 

suhteessa: 

65% pääsarjaan 

25% consoon 

10% dmp-turnaukseen 

 

Pääsarja:  1. 50% 

  2. 30% 

  3. ja 4. 10% 

 

Conso:  1. 70% 

  2. 30% 

 

Dmp-turnaus: 1. 100% 

 

Jackpotit:  1. 100% 



 

Mitäs vielä? 

 

Ole ystävällinen ja ilmoita osallistumisestasi sähköpostiosoitteeseen 

suomenbackgammon@gmail.com. 

Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta se helpottaa järjestäjän työtä.  

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa turnauksesta, voit laittaa viestiä samaan 

osoitteeseen.  

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

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

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi! Viimeksi Tampereella laudat eivät ensin riittäneet ja 

niitä piti lähteä hakemaan, joten ottakaa lauta mukaan, vaikka se olisi pienikin. 

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa. 

Tampereella tavataan! 

 

Turnauksen järjestäjä:  Suomen Backgammon ry. 

Turnauksen johtaja:  Simo Huovinen 

mailto:suomenbackgammon@gmail.com
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

