Backgammon Turku Open 2018

Backgammon-turnausten osallistumismaksut ovat usein useita satoja euroja ja on selvää, että
tämä karsii osan pelaajista pois. Siksi ajattelin järjestää turnauksen, jonka osallistumismaksu on
kohtuullinen ja pelaamista riittää paljon! Formaattina on tripla-eliminaatio eli vasta kolmella
tappiolla putoaa ulos turnauksesta. Jokainen pelaaja saa siis pelata vähintään kolme matsia
turnaus-backgammonia ja suurin osa pelaajista pelaa luonnollisesti vielä paljon enemmän! Lisäksi
tarjolla on neljän pelaajan jackpotteja ja sunnuntaina pääturnauksesta pudonneille mahdollisuus
osallistua Last Chance- turnaukseen. Pelipaikkana toimii hotelli Scandic Julian viihtyisä kokoustila,
jossa pelirauha on taattu. Hotelli sijaitsee Turun ydinkeskustassa ja kauppatorille ja jokirantaan on
vain parin minuutin kävelymatka.
Tule sinäkin syksyllä Turkuun pelaamaan maailman parasta peliä!

Päivämäärä:
lauantai-sunnuntai 13.-14.10.2018

Sijainti:
Hotelli Scandic Julia
Eerikinkatu 4, Turku
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/turku/scandic-julia

Kokoustila Seipel 1+2 tai Julin 2 (tämä tarkentuu myöhemmin)
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/turku/scandic-julia/kokoukset-ja-juhlatilat

Sarjat ja osallistumismaksut:
Champion:

80€ (50€ + 30€ rekisteröintimaksu) *
120€ vapaaehtoinen sivupotti

Last Chance:

30€

Jackpotit:

10€ / 30€ / 50€ (sis. 0%-10% rekisteröintimaksu)

* Suomen Backgammon ry:n jäsenet saavat osallistumisen yhteydessä drinkkilipun!
Maksuvälineenä käy ainoastaan käteinen.

Formaatit ja matsien pituus:
Champion:

tripla-eliminaatio (kolmella tappiolla putoaa turnauksesta)
matsien pituus tullaan määrittämään ennakkoilmoittautumisten perusteella.
Edempänä esitetty aikataulu on tehty 7 pisteen matseille.

Kello-optio (molempien pelaajien täytyy suostua kellon käyttöön).

Turnauksessa käytetään sähköistä turnausalustaa FTBGSYSTEMIÄ
https://www.ftbgsystem.com/about.php, jonka avulla tuloksia ja turnauksen
etenemistä voi seurata netistä käsin.

Last Chance:

suora cup (voittaja jatkaa, häviäjä tippuu), matsit 5 pisteeseen

4 pelaajan Jackpotit: suora cup, matsit 7 pisteeseen

Turnauksen järjestäjällä on oikeus asettaa matseihin kello missä tahansa vaiheessa, jos aikataulu
sitä vaatii.

Aikataulu:
Lauantai 13.10.2018

klo 12 - 12.45

rekisteröityminen Champion-sarjaan

klo 12.45 - 13

kaavion arvonta ja avajaispuhe

klo 13

1. kierros

klo 14.30

2. kierros

klo 16

3. kierros
illallistauko

klo 18.30

4. kierros

klo 20

5. kierros

klo 21.30

6. kierros

klo 24

ovet sulkevat

Sunnuntai 14.10.2018

klo 12

ovet aukeavat

klo 12 - 12.30

rekisteröityminen Last Chance- turnaukseen (pääturnauksesta pudonneille)

klo 12.30

Last Chance- turnaus alkaa
7. kierros

klo 14

8. kierros

klo 16

9. kierros
palkintojen jako

klo 18

ovet sulkevat, turnaus päättyy

HUOM! Viimeisiä kierroksia ei välttämättä pelata lainkaan tai ne saatetaan pelata lyhyemmillä
matseilla.

Neljän pelaajan jackpotit pyörivät läpi turnauksen!

Aikataulu on suuntaa-antava ja järjestäjä pidättää oikeuden aikataulumuutoksiin, joista tullaan
ilmoittamaan riittävästi etukäteen. Tripla- eliminaatio on aikataulujen teon kannalta haastava
formaatti, koska kierrosten määrää ei voi tarkasti ennustaa. Lisäksi turnauksessa käytettävässä
FTBGSYSTEMISSÄ täytyy odottaa edellisen kierroksen kaikkien matsien päättymistä, ennen kuin
seuraavan kierroksen arvonta voidaan suorittaa.

Voitonjako:
Champion:

1.

50%

2.

30%

3.

20%

Vapaaehtoinen sivupotti:

1.

100%

Last Chance:

1.

70%

2.

30%

1.

100%

Jackpotit:

Muuta:
Ole ystävällinen ja ilmoita saapumisesi osoitteeseen suomenbackgammon@gmail.com.
Ilmoittautuminen ei ole sitova, mutta ennakkoon ilmoittautuneiden pelaajien määrän perusteella
päätetään matsien pituus ja turnauksen tarkempi aikataulu!

Euroopan backgammon-yhdistyksen turnaussäännöt pätevät:
http://eubgf.eu/wp-content/uploads/2016/02/Tournament-Rules-EUBGF-Feb16.pdf

Turnauksen jury tullaan ilmoittamaan avajaispuheen yhteydessä.

Tuothan oman laudan (ja kellon) mukanasi!

Hotelli Scandic Juliaan on matkaa rautatieasemalta n. 1,5 km ja linja-autoasemalta n. 0,7 km.
Hotelli sijaitsee lähellä kauppatoria, joten paikallisbusseilla kulkeminen on kätevää.

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa turnauksesta, voit laittaa viestiä samaan
sähköpostiosoitteeseen: suomenbackgammon@gmail.com.

Turnauksen järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin turnauksen yksityiskohdissa.

Turnauksen järjestäjä:

Suomen Backgammon ry.

Turnauksen johtaja:

Simo Huovinen

