47. Backgammon SM-kilpailut
Perjantai-sunnuntai
9.-11.12.2022
CTN Center
Vantaa

Esittely

• 47. backgammonin SM-kisat järjestetään joulukuun alkupuolella uudessa, uniikissa
pelipaikassa CTN Centerillä Vantaan Martinlaaksossa. Kisat ovat kolmipäiväiset ja
sivuturnauksia ja tapahtumia on ennätyksellisen paljon!
• Pääsarjan lisäksi järjestetään sivuturnauksia: superjackpot, speedgammon, 1 pisteen
turnaus eli dmp-turnaus, aloittelijoiden sarja, last chance sekä jackpotteja eri
panoksin.

• Suomen mestarille luovutetaan vuodeksi perinteikäs ”Philip Morris”-kiertopalkinto.
• Lisäksi vuosien 2021-2022 pistepörssi ratkeaa ja sen voittaja saa vuodeksi
takanreunukselleen 12 kilon pronssiveistoksen ”Philip Morris-siirto”.
• Turnauksen aikana pelaajat voivat rentoutua ja palautua Cryotech Nordicin (CTN)
huippukylmähoidoissa, jotka parantavat fokusta ja suorituskykyä sekä poistavat
väsymystä.
• Ruoka- ja juomahuolto järjestetään sponsoreiden sekä alueen ravintoloiden ja
Woltin kanssa yhteistyössä.

Päivämäärä ja
turnauspaikka
• Perjantai – sunnuntai 9.-11.12.2022
• CTN center, 2. kerros
• Jaakonkatu 2, Vantaa
• Lounasravintola Antellin tilat, mutta
itse ravintola on suljettu.
• Tapahtuma on yksityistilaisuus, mutta
vieraat ja katsojat ovat tervetulleita.

Pääsarja
• Tupla-eliminaatio (kahdella tappiolla putoaa turnauksesta)

• Osallistumismaksut:
Suomen BG ry. jäsenet:

100€ (50€ pottiin + 50€ rekisteröitymismaksu)
70€ (50€ pottiin + 20€ rekisteröitymismaksu)

• Vapaaehtoiset sivupotit:
➢ A 200€
B 50€
C 30€
➢ Pelaajat voivat osallistua 0,1 tai 2 sivupottiin. Jos kahteen, ainoastaan (A+B) tai (B+C)
• Vain käteinen käy maksuvälineenä!
• Matsipituudet:

max. 32 pelaajaa:

yläkaavio 13 p.

semit 15 p.

alakaavio 7 p.

finaali 17 p.

33-48 pelaajaa:

yläkaavio 11 p.

semit 13 p.

alakaavio 7 p.

finaali 17 p.

• Perinteisessä tupla-eliminaatiossa alakaaviosta tullut finalisti joutuu voittamaan finaalin kahdesti, mutta MM-kisojen
esimerkin mukaisesti tässä turnauksessa pelataan vain yksi finaali. Yläkaaviosta tullut finalisti saa bonuksena 10%
potista. Syy tähän muutokseen on se, että yhden finaalin malli on mielenkiintoisempi ja alakaaviosta finaaliin
edennyt pelaaja on joka tapauksessa joutunut voittamaan enemmän matseja päästäkseen finaaliin.

• Kellon ajastus: 2 min / matsipiste + 12 sekunnin siirtoaika. Esimerkiksi 11 pisteen matsissa molemmilla pelaajilla on
22 minuutin perusaika + 12 sekuntia jokaiseen siirtoon. 22 minuutin aika alkaa kulua vasta 12 sekunnin siirtoajan
jälkeen. Jos 22 minuutin perusaika loppuu, häviää matsin.

Sivuturnaukset
Aloittelijoiden
sarja
(lauantaina)

Speedgammon
(re-buy)

1 pisteen
turnaus (DMP)
(re-buy)

Superjackpot

Last chance
(sunnuntaina)

4 pelaajan
jackpotteja

Formaatti

Kaikki kaikkia
vastaan tai tuplaeliminaatio

max. 32 pelaajan
cup, voittaja
jatkaa.
Sulkeutuu kun
kaavio täynnä tai
lauantaina klo 21

max. 32 pelaajan
cup, voittaja
jatkaa.
Sulkeutuu kun
kaavio täynnä tai
lauantaina klo 21

8 pelaajan cup,
voittaja jatkaa.
Sulkeutuu kun
kaavio täynnä
tai lauantaina
klo 17

Cup, voittaja
jatkaa

Hinta
(käteinen!)

Ilmainen!

20€ (re-buy =
putoamisen
jälkeen voi ostaa
uudelleen sisään)

10€ (re-buy =
putoamisen
jälkeen voi ostaa
uudelleen sisään)

400€ (200€, jos 30€
kaavio ei täyty
etkä saa byea)

10/20/50/100€

Sivupotit

20€

20€

10€

100€

20€

-

Matsipituudet

5/7 p., osallistujamäärän mukaan

5 p.

1 p.

11 p.

5 p.

5 p.

Kellon ajastus

Ei kelloa

2 min + 10
sekunnin
siirtoaika

Ei kelloa

22 min + 12
sekunnin
siirtoaika

10 min + 12
sekunnin
siirtoaika

10 min + 12
sekunnin
siirtoaika

Cup, voittaja
jatkaa

Alustava aikataulu (33-48 pelaajaa)
Perjantai 9.12.2022 (perjantain aikataulu on pitävä osallistujamäärästä riippumatta)
17.30

Ovet aukeavat

17.30 – 19

Rekisteröityminen pääsarjaan (ja superjackpot, speedgammon, dmp)

19 – 19.30

Pääsarjan kaavion arvonta ja avajaispuhe

19.30

Pääsarjan 1. kierros!

24

Ovet sulkevat

Sen jälkeen speedgammon, dmp, jackpotteja!

Lauantai 10.12.2022

Sunnuntai 11.12.2022

10

Ovet aukeavat

10

Ovet aukeavat

10 – 11

Rekisteröityminen aloittelijoiden sarjaan

10.30

Pääsarja jatkuu

10.30

Pääsarjan 2. kierros

10.30 – 12

rekisteröityminen Last chance

11

Aloittelijoiden sarja alkaa!

12

Last chance alkaa!

12.30 – 13.30

Lounas

15 - 16

Ruokatauko

13.30

Pääsarjan 3. kierros

16

SM-finaali!

15.30

Pääsarjan 4. kierros

~19

Palkintojen jako finaalin jälkeen

17.30

Pääsarjan 5. kierros / Superjackpot 1. kierros

19.30 – 21

Illallinen

21

Alakaavio jatkuu / Superjackpot 2. kierros

22.30

Alakaavion päivän viimeinen matsi

Aloittelijoiden sarja pelataan kokonaisuudessaan lauantaina.

24

Ovet sulkevat

Aikataulu on suuntaa-antava ja muutokset ovat mahdollisia.

Voitonjako
Pääsarja

Aloittelijoiden
sarja

Speedgammon
max. 32
pelaajaa
(re-buy)

1 pisteen
turnaus
max. 32
pelaajaa
(re-buy)

Superjackpot Last
max. 8
chance
pelaajaa

Jackpotit
4 pelaajaa

1. 40%
2. 25%
3. 15%
4. 10%
Yläkaavion
voittaja 10%

1. Pelikello Zmartfun
ZMF-II (Panu
Kinnari sponsoroi!)
2. Marc Olsenin
”From Basics to
Badass”-kirja

1.
2.
3.
4.

1. 70%
2. 30%

1. 70%
2: 30%

1. 70%
2. 30%

1. 100%

Pokaalit
kolmelle
parhaalle

Pokaalit kolmelle
parhaalle

Pokaali
voittajalle

Pokaali
voittajalle

Pokaali
voittajalle

Pokaali
voittajalle

-

50%
25%
12,5%
12,5%

Sivupotteja tarjotaan jokaiseen sarjaan, paitsi jackpotteihin. Sivupottien tarkoitus on mahdollistaa isommat panokset
niitä haluaville. Sivupotin maksaneista pelaajista parhaiten pärjännyt vie koko potin! = Sivupotit: 1. 100%

Ruoka & juoma
• Turnauksen ruokahuolto
järjestetään yhteistyössä
alueen ravintoloiden ja
Woltin kanssa.
• Martinlaakson ostari on 5-10
min. kävelymatkan päässä
turnauspaikalta. Siellä on
useita ravintoloita ja ostari
on auki la-su klo 22 saakka.
• Järjestämme turnauspaikalle
olutta, lonkeroa,
virvoitusjuomia ja kahvia.

CTN – Cryotech Nordic
• Cryotech Nordic kehittää ja valmistaa
huipputeknologialaitteita palautumiseen ja hyvinvointiin.
CTN on vahvasti mukana huippu-urheilussa, mm.
Suomen olympiajoukkueen tukena. Myös monet
urheiluseurat käyttävät laitteita urheilijoiden nopean ja
tehokkaan palautumisen tukemiseksi. Hoitolaitteilla
voidaan ennaltaehkäistä sairauksia, lieventää kiputiloja,
nostaa suorituskykyä ja virkistää mieltä sekä kehoa. Kun
elämä kuluttaa, kylmä palauttaa!
• CTN on mukana tukemassa backgammonin SM-kisoja ja
he haluavat osoittaa, että CTN huippukylmän avulla
stressitasot alenevat, mieli virkistyy, fokus paranee ja
väsymys vähenee. Pelaajat saavat käyttää laitteita ennen
kisaa parantaakseen suorituskykyä, kisan aikana ja sen
jälkeen tehokkaasti palautuakseen.

Saapuminen
• Joukkoliikenteen reittiopas: hsl.fi

• etäisyyksiä: lentokenttä 10 km,
Pasilan rautatieasema 13 km,
Helsingin päärautatieasema ja
linja-autoasema 16 km
• 300m lähijunapysäkiltä
• Ilmainen pysäköinti koko
viikonlopun ajan!

Majoitus

• Skyline Airport Hotellin kanssa on tehty sopimus -15% alennuksesta
huoneisiin koodilla ”BACKGA22”. Tällä hetkellä (5.10.) heillä on
ennakkovaraajan etuna sama -15% alennus, mutta sen maksu- ja
peruutusehdot ovat tiukemmat, ja ennakkovaraajan etu päättyy viikko
ennen majoitusta.
• Pilot Airport Hotellin kanssa on tehty sama -15% sopimus
huonehintoihin koodilla ”BACKGA22”. He tarjoavat sivuillaan -20%
alennusta koodilla ”pilotvkl”, jos asiakas majoittuu viikonloppuna
vähintään kahdeksi yöksi. Tämä alennus saattaa poistua ennen
turnausta.
• Lisäksi alueella on muitakin hotelleja ja Helsingin keskustan suuntaan
kulkee hyvät julkiset liikenneyhteydet.

• Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi, jos sinulla
sellaisia on!

Mitäs vielä?

• Ilmoitathan osallistumisestasi pääsarjaan tai aloittelijoiden sarjaan
osoitteeseen suomenbackgammon@gmail.com. Ilmoittautuminen
ei ole pakollista eikä sitovaa, mutta se helpottaa järjestäjän työtä.
• Varsinainen turnaukseen rekisteröityminen tapahtuu kuitenkin
vasta turnauspaikalla ja vain käteinen käy maksuvälineenä.

• Euroopan backgammon-liiton turnaussäännöt pätevät.
Kunnioitathan backgammonin etikettiä.
• Turnauksen 3-henkinen jury tullaan ilmoittamaan avajaispuheen
yhteydessä.

• Turnauksen järjestäjä Suomen Backgammon ry. pidättää oikeuden
muutoksiin.
• Turnauksen johtajat: Simo Huovinen & Antti Virtanen

