Backgammonmatkailua Georgiassa
Yksi tärkeimmistä syistä viime aikojen backgammonbuumiin ja pelin arvostuksen nousuun on
Georgia ja ennen kaikkea Nino Tevzadzen vetämä Georgian Backgammon Club.

Nino Tevzadze
Georgian Backgammon Club on yhdistys, mikä vuosittain järjestää 1-2 hyvin sponsoroitua
isopalkintoista kilpailua pääkaupunki Tbilisissä tai lomakaupunki Batumissa. Sponsoreina ovat
olleet viime vuosina Europebet, Adjarabet, Georgian National Tourist Association (GNTA) ja
viimeksi batumilainen kasino Iberia. Valitettavasti vain sponsorit ovat vaihtuneet niin tiheään,
että varsinaista jatkuvuutta ei ilmassa ole.

Tbilisi on ollut kotina viisimiehisjoukkuein pelattavalle joukkue MM-kilpailulle nimeltään
Worldwide Trophy. Se on pelattu kahdesti ja Iso-Britannia sekä Armenia ovat voittaneet kerran.
samassa yhteydessä pelataan hyväpalkintoinen yksilökilpailu. Batumi on ollut vuosittain kotina
keväisin pelattavalle yksilökilpailulle. Olen osallistunut kahdesti kumpaankin enkä voi oikeastaan
kuin kehua kumpaakin kilpailua.
Tbilisi tarjoaa matkailijalle paljon enemmän kuin Batumi. Se on isompi, siellä on paljon
nähtävää ja vanha pääkaupunki Mtsketha on aivan vieressä. Tblilissin on helppo lentää yhdellä
vaihdolla ja paras vaihtopaikka on Kiova. Batumiin yhteydet ovat huonot ja parasta on yöpyä
Istanbulissa ennen vaihtoa. Georgiaan ei tarvita viisumia, maa on hyvin turvallinen ja korruptio
on nopeasti kadonnut mutta ennen kaikkea: GEORGIA TULEE VÄKISIN MUOTIIN. Maassa on niin
vahva ruoka- ja juomakulttuuri niin edullisin hinnoin, että neljän miljoonan asukkaan Georgiasta
tulee varmasti suosittu matkakohde.
Kävin toukokuussa Batumissa ja kerron tässä tarkemmin kilpailun järjestelyistä sekä
pelisysteemistä. Nino Tevdadze käytti järjestelyissä apunaan Eidar Guyilya, mikä oli erinomainen
valinta. Venäläiskomennossa kierrokset alkoivat aina minuutilleen aikataulussa ja pelisysteemi
on paras mahdollinen.

Eldar Guyul ja Nino Tevzadze
Systeemiä kutsutaan nimellä Kazan. Se on nimetty Kazanin mukaan, sillä se oli ensi kerran
käytössä vuonna 2017 Kazanissa pelatussa isossa kilpailussa. Pelitapa on sveitsiläinen, missä
kolmesta häviöstä putoaa ja pääsee yhteen neljästä progressiivisesta last chancesta.

Pelikokemus on miellyttävin mahdollinen ja pelata saa paljon. Pelit alkoivat joko kahdelta tai
kolmelta iltapäivällä ja pelikierroksia päivässä oli neljä. Osallistumismaksu oli nykyisin lähes
vakioksi muodostunut 400 USD ja lisättyä palkintorahaa oli 10.000 USD. Pelipaikat ovat olleet
loistohotelleissa. Batumissa pelattiin rannalla sijaitsevassa Radisson Blu Batumissa, Tbilisissä
pelipaikkoina ovat olleet kaupungit kummatkin Marriotit.

Batumi on jonkinlainen mini Las Vegas. Sen maantieteellisen sijainnin takia kaupunki on täynnä
turkkilaisia, iranilaisia, jordanialaisia, israelilaisia ja venäläisiä turisteja. Heidän omissa
maissaan ei ole kasinoita, joten Batumiin niitä on rakennettu yhdeksän ja kymmenes oli hyvää
vauhtia valmistumassa. 160.000 asukkaan Batumi on 1800-luvun puolivälissä rakennettu
kaupunki, jonka keskusta on parhaat päivänsä nähnyt 150 vuotta sitten.

Lintuperspektiivi Batumin pelipaikasta.
Turnauksen voitti Armenian Artur Muradian, joka pudotti viimeksi Iranin Amir Eshraghin. Eshraghi
on oikein hyvä pelaaja, joka pelasi turnauksen PR-luvulla 3.49. Muradian ei menestyksestään
huolimatta ole teknisesti hyvä pelaaja. Se sijaan hän tuntee paikalliset vastustajat ja pelaa sen
mukaisesti. Paikalliset suhtautuvat peliin tunteellisesti ja ottelut ovat kuumia. Ne tuovat
pelisaliin omanlaisensa tunnelman, johon pohjoismaalaisen on joskus vähän vaikea päästä
sisälle. Pelejä voi katsella jälkikäteen Youtubesta, mihin unkarilainen Mate Feher niitä kuvaa.

Mate Feher tekee hyvää työtä backgammonin hyväksi.
Oma saldoni kisasta oli 4/4. Peleni saksalaista Ralf Jonasia vastaan on nähtävissä Youtubessa.
Siinä kaksi seniorikansalaista pelaa surkeaa backgammonia. Hieman parempi ja paljon
onnekkaampi Jonas lopulta voittaa ansaitusti.

Oikealla Eshraghi, vasemmalla Muradian.
Georgia on hieno paikka pelata backgammonia. Nino on suunnitellut Woldwiden Trophyn
kolmatta versiota syksylle. Siellä on pulaa suomalaisista!

