
Koululaisten SM-kilpailut 2022 

Kilpailumääräykset 
 

1. Matinkylän Shakkikerho ry järjestää Koululaisten SM-kilpailut 2022 Olarin koulussa 
Espoossa 29.-30.10.2022. 
 

2. Kilpailussa noudatetaan Suomessa hyväksyttyjä shakin sääntöjä ja kilpailumääräyksiä 
alla ilmenevin täsmennyksin. 
 

3. Kilpailu pelataan 7-kierroksisina vajaakierroskilpailuina ikäryhmittäin.  
Kilpailut ovat selokelpoiset eli tulokset lasketaan suomalaisiin vahvuuslukuihin. Mikäli 
yhdessä ikäsarjassa on vähän pelaajia niin kyseinen ikäsarja voidaan pelata myös 
täyskierroskilpailuna. 
 

Opettajien ja ohjaajien sarja pelataan erikseen sovittavalla aikataululla.  
 

4. Aikataulu:  
 
Osallistumisen varmistus pelipaikalla lauantaina 29.10.2022 klo 9.00 - 10.00  
la 10.30 – 12.30   1. kierros,  
la 12.00 – 13.30      ruokailu  
la 13.30 – 15.30   2. kierros  
la 15.45 – 17.45   3. kierros 

la 18.00 – 20.00   4. kierros 

 

su  9.00 – 11.00   5. kierros 

su 11.15 – 13.15   6. kierros 

su 12.30 – 14.00    ruokailu  
su 14.00 – 16.00   7. kierros 

 

Mahdolliset uusintapelit voittajan ratkaisemiseksi pelataan välittömästi, kun tarve selviää 

 

su  noin 16.15  palkintojen jako.  
 

5. Peliaika on  50 minuuttia + siirtokohtainen lisäaika 10 sekuntia. Pöytäkirjaa on pidettävä 
niin kauan kun pelaajalla on käytettävissään vähintään viisi (5) minuuttia miettimisaikaa. 
Kuitenkin nuorimmissa ikäsarjoissa 8- ja 10-vuotiaissa riittää kun vetää viivan oman 
siirtonsa kohdalle.  
 

6. Pelissä noudatetaan seuraavia täsmennettyjä sääntöjä:  
• Sallittu myöhästymisaika on 15 minuuttia (seinäkellon aikaa) kierroksen alusta.  
• Sääntöjen vastainen siirto ei johda välittömästi häviöön, vaan asema korjataan ja 

peliä jatketaan. Jos virheen tehneen pelaajan vastustajalla on aikaa jäljellä 
vähemmän kuin 15 minuuttia, niin hänelle annetaan kaksi minuuttia lisäaikaa. 
Toinen sääntöjen vastainen siirto samassa pelissä johtaa häviöön. Alle 8- ja 10-
vuotiaiden sarjassa vasta kolmas laiton siirto samassa pelissä johtaa häviöön. 

• Pelaajalla ei saa olla mukanaan matkapuhelinta pelisalissa tai muissa tiloissa oman 
pelin aikana. Puhelimen ääntelystä tai käsittelystä rangaistaan tuomitsemalla peli 
hävityksi.  

 



7. Pelin jälkeen voittaja (tasapelissä valkea) tuo allekirjoitettujen pöytäkirjojen kopiot ja 
tulosilmoituksen kilpailun johdolle, hävinnyt (tasapelissä musta) asettaa nappulat 
alkuasemaan. 
 

8. Kilpailun johtajana toimii Sauli Tiitta. Kilpailutoimikuntaan kuuluvat Malek Al Hamoud, 
Kari Rauramaa, Jyrki Heikkinen, Eetu Tiiva, Kalle Niemi, Teemu Vihinen ja Toivo Valtari. 
Toimikuntaa voidaan täydentää. Kilpailun päätuomarina toimii KvT Jouni Lehtivaara.  
 

9. Kunkin ikäsarjan kolme parasta sekä sarjan kolme parasta tyttöä palkitaan SM-mitalein. 
Kunkin ikäsarjan (poislukien alle 8-vuotiaiden sarja) kaksi parasta ovat oikeutettuja 
edustamaan Suomen Shakkiliittoa Nuorten Pohjoismaiden mestaruuskilpailuissa 
helmikuussa 2023.  
 

10. Pelaajien sijoituksia määritettäessä käytetään tasapistetapauksissa seuraavia SM-
kilpailumääräyksissä säädettyjä vertailuja: 

• ryhmän voittaja ratkaistaan uusintapeleillä 
• Buchholz eli kohdattujen vastustajien lopputulosten summa  
• Sonneborn-Berger  
• keskinäisen pelin tai pelien tulos  
• voitot keskinäisissä peleissä  
• voitot koko turnauksessa  
• kumulatiivinen vertailu  
• suoritusluku pelatuista peleistä  

 
 

Määritettäessä sijoituksia vertailumenetelmällä lasketaan vapaakierrosten tai muusta 
syystä pelaamatta jääneiden pelien (luovutusten) vaikutus ns. virtuaalisen vastustajan 
menetelmällä.  
 

11. Pelisalissa on noudatettava hiljaisuutta. Analysointi ja pikashakki on sallittu vain sille 
osoitetussa paikassa. Osanottajille ja valmentajille/vanhemmille huomautetaan, että 
shakkisääntöjen mukaan pelaajan ei ole sallittua puhua pelin aikana muuten kuin 
sääntöjen erikseen mainitsemissa tapauksissa.  
 

12. Pelaajien vanhemmat ja muut henkilöt saavat olla pelaajien lähietäisyydellä vain 
kunkin kierroksen alkaessa viiden (5) minuutin ajan. Valokuvaus on tällöin sallittua ja 
myöhemmin kiellettyä.  
 
13. Jokaisen ikäsarjan yleisen ja tyttöjen sarjojen uusintapelit mikäli voittajat päätyvät 
samaan pistemäärään: Pelataan yksi peli 15 min + 5 sek/ siirto miettimisajoilla, 
nappuloiden värit arvotaan. Mikäli tilanne on edelleen tasan pelataan pikashakkia 5 min + 
5 min ajoilla kunnes voittaja selviää.  
 

Kännyköiden käsittely pelisalissa on kielletty kaikilta salissa olevilta shakin sääntöjen 
kohdan 12.8 mukaisesti. 
 
GDPR: Kilpailutulokset julkaistaan. Turnauksessa käytetään SwissManager-nimistä 
ohjelmistoa, jolla tulokset välitetään internetissä www.chess-results.com-sivustolle sekä 
selolaskentaan. 
Tuloksia ja niistä muodostettuja tilastoja voidaan toimittaa julkaistavaksi myös muilla 



verkkosivuilla, teksti- tv:ssä, televisiossa, sanoma- ja aikakauslehdissä, sosiaalisessa 
mediassa sekä Suomen Shakkiliiton tai Matinkylän shakkikerhon hallinnoimissa video- ja 
valokuvagallerioissa. Kilpailujen yhteydessä osallistujia voidaan kuvata ja videoida.  
 


