
Joukkuepikashakin SM-turnaus Tampereella 31.7.–1.8.2010

Tammer-Shakki ry järjestää joukkuepikashakin SM-turnauksen Tampereella 31.7.–1.8.2010. 
Osanotto-oikeus on kaikilla suomalaisilla seurajoukkueilla. Oikeutettuja osallistumaan ovat myös 
puulaakijoukkueet, joiden pikashakin selolukujen keskiarvo on korkeintaan 1900. Kaikilla pelaajilla 
on oltava voimassaoleva pelaajalisenssi tai joukkuelisenssi. Lisäksi mahdolliset 
seuranvaihtomaksut on oltava maksettu ennen kilpailun alkua. Maksut pyydetään hoitamaan 
etukäteen Keskusshakkiliiton pankkitilille 205918–14718. Kokoonpanojen ilmoittaminen ja 
mahdollisten lisenssi- ja siirtomaksujen maksaminen etukäteen vähentävät ilmoittautumisruuhkaa 
pelipaikalla, joten kaikkien seurojen toivotaan hoitavan velvoitteet ajoissa.

Pelipaikka: Tampereen ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, 33520 Tampere.

Ajankohta: 31.7.–1.8.2010.

Ilmoittautuminen: Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu kilpailun www-sivujen kautta, 
sähköpostilla tai puhelimitse. Joukkueiden määrä ilmoitetaan ilmoittautuessa. Osanottomaksu on 60 
euroa / joukkue, mutta jos samalta seuralta on mukana yli kolme joukkuetta, maksetaan neljännestä 
ja sitä seuraavista joukkueista vain 50 euroa / joukkue. Osanottomaksut maksetaan Tammer-Shakki 
ry:n tilille Aito Säästöpankki 450300–147227 viimeistään 30.6.2010. Kukin seura tuo mukanaan 
kaksi toimivaa digitaalikelloa / joukkue. Digikellojen puuttumisesta peritään 20 euron lisämaksu / 
kello. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään mainitsemaan, mikäli joukkueessa todennäköisesti on 
liikunta- tai näkövammaisia pelaajia, jotta voimme ottaa heidät huomioon pelitilojen suunnittelussa. 
Joukkueiden kokoonpanot pyydetään ilmoittamaan viimeistään 29.7.2010. Ilmoittautuneiden 
joukkueiden yhteyshenkilöille lähetetään ilmoittautumisajan umpeuduttua tarkemmat ohjeet 
kokoonpanojen ilmoittamisesta. 

Aikataulu: La 31.7. klo 10–12 osanoton varmistus, joukkueiden kokoonpanot, lisenssien tarkistus ja 
kellojen luovutus, klo 13.45 avajaiset, klo 14 alkukilpailut, su 1.8. klo 10 loppukilpailut, joiden 
jälkeen palkintojen jako.

Henkilökohtainen cup: Klo 11.15–11.45 ilmoittautuminen, klo 12 1. kierros ja sen jälkeen 2. ja 3. 
kierros. Loput kierrokset joukkuekisan alkukilpailujen jälkeen. Osanottomaksu 1. kierrokselle 2 
euroa, 2. kierrokselle 5 euroa ja 3. kierrokselle 10 euroa.

Palkinnot: Finaalin parhaat joukkueet, finaalin pöytien parhaat, sijoituskilpailu 1:n ja 2:n 
voittajajoukkueet, paras ilmoitettu seniorijoukkue (yhteisikä vähintään 240 v.) ja paras ilmoitettu 
juniorijoukkue (yhteisikä enintään 60 v.).

Kilpailun kotisivu: www.shakki.net/kerhot/tammer/blixtit.

Kilpailun virallinen majoitus: Hotelli Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, 33100 Tampere. Hinnat: 1 
hengen huone 66 euroa (2 yötä 125 euroa), 2 hengen huone 88 euroa (2 yötä 170 euroa). Lisävuode 
aikuiselle 20 euroa / vrk ja lapselle junnupatja / lisävuode 5 euroa /vrk. Varaukset numerosta 03 
2424111 tai sähköpostitse osoitteesta tampere.aluemyynti@restel.fi, varaustunnus "SHAKKI". 
Huoneita on varattavissa niin kauan kun niitä riittää!

Lisätiedot: 1.6.2010 saakka: Kai Muttilainen 050 5680127, kai_muttilainen@yahoo.com. 1.6.2010 
alkaen: Eerikki Maula 040 8258500, tammershakki@gmail.com.
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