
Koulujoukkueiden SM-turnaus 6.–7.5.2017

Yleistä: Tammer-Shakki ry järjestää Suomen Shakkiliiton luvalla koulujoukkueiden SM-turnauksen 6.–7.5. 2017, 
Tampereella. Pelaajalisenssiä ei tarvita. Kilpailu on selokelpoinen.

Pelipaikka: Kissanmaan koulu, Hippoksenkatu 5, 33520 Tampere

Sarjat: Lukion ja keskiasteen sarja, yläaste ja ala-asteella sarjat 1–3- ja 4–6-luokkalaisille. Järjestäjillä on oikeus 
yhdistää kaksi peräkkäistä ikäluokan sarjaa yhteen ryhmään, jos jokin yksittäinen sarja olisi liian pieni. 
Joukkueella, jonka kaikki pelaajat (ml. mahdollinen varapelaaja) ovat 1–3-luokkalaisia, on mahdollisuus 
ilmoittautua myös 4–6-luokkalaisten sarjaan, jos se haluaa kilpailla edustuspaikoista. Niissä kouluissa, 
joissa ala- ja yläaste on yhdistetty, sarja määräytyy iän mukaan. Joukkueen koko on 4 pelaajaa + mahdolli-
nen varapelaaja, joiden on oltava saman koulun ja oppiasteen oppilaita. Luokan 1–3 oppilas voi kuitenkin 
pelata sarjan 4–6 joukkueessa.

Opettajille ja ohjaajille järjestetään lisäksi mahdollisuus pelata toisiaan vastaan avoimessa henkilökohtai-
sessa O-sarjassa.

Palkinnot: Yläasteen ja ala-asteen 4¬6-luokkien sarjojen voittajajoukkueet saavat oikeuden edustaa Suomea Pohjois-
maiden mestaruuskilpailuissa. Sarjojen parhaat palkitaan mitalein. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken 
arvotaan 26 €:n arvoisia suklaashakkeja.

Peliaika: 50 min + 10 s inkrementti, pelataan viisi kierrosta.

Osanottomak-
sut:

Osanottomaksu 50 € / joukkue. Opettajien turnauksen hinta on 25 € / pelaaja.

Ruokailut: Kisapaikalla on kahvio, josta voi ostaa pikkupurtavaa ja herkkuja (mm. syötäviä suklaashakkinappuloita). 
Pidemmillä kierrostauoilla (2-3 kierrosten ja 4-5 kierrosten välillä) ehtii käydä syömässä lähialueen ravin-
toloissa, joihin pyritään saamaan kisa-alennuksia.

Ilmoittautu-
minen:

Osanottomaksu on maksettava viimeistään keskiviikkona 3.5. Tammer-Shakin tilille FI59 4510 7720 0345 
37 (viitenumero: 330).  Lähetä lisäksi AINA myös joukkueen koulun nimi, sarja ja tieto maksajasta 5.5. 
mennessä osoitteeseen karttusmika@gmail.com. Jälki-ilmoittautuminen pelipaikalla ei ole mahdollista.

Tiedustelut: Mika Karttunen, karttusmika@gmail.com, p. 044 555 6424

Aikataulut: Osanoton varmistus la 6.5. klo 9.30–10.30. 1. kierros klo 11.00, 2. kierros klo 13.30, 3. kierros klo 17.00. 
Su 7.5. 4. kierros klo 9.30, 5. kierros klo 13.00. Palkintojen jako heti tulosten selvittyä, noin klo 16.00.

Majoitus: Hotelli Cumulus (Koskikatu 5) tarjoaa majoitusta shakkiystävälliseen hintaan 15 % alennuksella päi-
vän hinnasta alennuskoodilla SHAKKI. Varaus netistä: https://booking.restel.fi. Syötätte TUOTETUN-
NUS-kohtaan SHAKKI, jolloin saatte automaattisesti alennetun hinnan näkyviin. Huoneiden hinnat 
muuttuvat saatavuuden ja päivän hinnan mukaan. Asian voi toki hoitaa myös perinteisesti puhelimitse 
(p. 0200 48139).

- TERVETULOA TAMPEREELLE!


