Nuorten SM-kilpailut 7.-10.6.2018
Yleistä:
Tammer-Shakki järjestää Suomen Shakkiliiton luvalla nuorten SM-kilpailut 7.–10.6.2018 Päivölän
opistossa Valkeakoskella yhteistyössä Shakkiseura Pässin kanssa. Osanotto-oikeuden suhteen
noudatetaan SM-kilpailumääräyksiä.
Kilpailumuoto:
Kussakin ikäsarjassa pelataan 7-kierroksinen vajaakierroskilpailu. Mikäli ikäsarjaan osallistuu
vähän pelaajia (kahdeksan tai alle), ikäsarja voidaan pelata täyskierroskilpailuna, kaksinkertaisena
täyskierroskilpailuna tai yhdistää kahden peräkkäisen ikäluokan sarjat yhteen, mikäli sarjoissa on
sama miettimisaika. Kilpailun tulokset raportoidaan FIDEn elolaskentaan poislukien U10 ja U8
sarjat.
Pelipaikka:
Päivölän opisto, Päivöläntie 52, Valkeakoski. http://www.paivola.fi/
Sarjat:
Alle 20-vuotiaat (1998–1999 syntyneet)
Alle 18-vuotiaat (2000–2001 syntyneet)
Alle 16-vuotiaat (2002–2003 syntyneet)
Alle 14-vuotiaat (2004–2005 syntyneet)
Alle 12-vuotiaat (2006–2007 syntyneet)

Alle 10-vuotiaat (2008–2009 syntyneet)
Alle 8-vuotiaat (2010 tai myöhemmin
syntyneet)

Peliaika

90 min / 40 siirtoa + 30 min sekä 30 sek /
siirto koko pelin ajan

60 min sekä 30 sek / siirto koko pelin
ajan

Aikataulu

Torstai 7.6.
10:30-11:30 Osanoton varmistus
12:00 Kilpailun avaus
12:15 1.kierros
17:15 2.kierros
Perjantai 8.6.
9:30 3.kierros
15:30 4.kierros
Lauantai 9.6.
9:30 5.kierros
15:30 6.kierros
Sunnuntai 10.6.
9:30 7.kierros
Palkintojen jako pelien päättymisen
jälkeen

Osanottomak 40 €
su

Perjantai 8.6.
13:30-14:45 Osanoton varmistus
15:15 Kilpailun avaus
15:30 1.kierros
18:30 2.kierros
Lauantai 9.6.
9:30 3.kierros
12:30 4.kierros
15:30 5.kierros
Sunnuntai 10.6.
9:30 6.kierros
12:30 7.kierros

Palkintojen jako pelien päättymisen
jälkeen
30 €

Ruokailu ja majoitus:

Päivölän opistolla voi majoittua ja ruokailla kisojen aikana, majoitushinnat opiskelijamajoituksessa
täysihoito sisältäen huoneen ja ateriat:
perhepaketti: alle 12 v lapsi ja aikuinen perhehinta 60€/vrk yhteensä 2hh opiskelijamajoituksen
huoneessa
2hh: 50 €/vrk/hlö
3 hengen huoneessa: 40 €/vrk/hlö (alle 12v 30€) Huom! tarkista saatavuus.
Parkkipaikalle voi myös ajaa asuntoauton, jolloin paketti on 20€/hlö /vrk sisältäen sähkön.
Hinta pitää sisällään majoituksen, aamupalan, lounaan ja päivällisen.
Liinavaatteet eivät kuulu hintaan, joten on hyvä varata omat lakanat ja pyyhkeet mukaan.
Majoitusvaraukset ja -tiedustelut pyydetään osoittamaan suoraan Päivölän opistolle, jotta
huonetilanteen suhteen saadaan varmasti ajan tasalla olevaa tietoa. Opisto laskuttaa majoituksen
ja ruokailut, joten niitä ei tarvitse maksaa etukäteen.
Ennakkoon tilatun kisalounaan hinta ilman majoitusta on 8 €. Lounaat on varattava
ilmoittautumisen yhteydessä ja ne laskutetaan jälkikäteen. Mainitkaa mahdollisista
erityisruokavalioista varauksen yhteydessä. Majoitus- ja ruokailuvaraukset ja tiedustelut: toimisto@paivola.fi tai 03 233 2200 (ma-pe klo 9-15).
Ilmoittautuminen:
Ilmoittautuminen osanottomaksuineen on tehtävä 31.5.2018 mennessä. Ilmoitus tulee tehdä
sähköpostitse osoitteisiin karttusmika@gmail.com ja toimisto@paivola.fi (tilajärjestelyjen vuoksi).
Osanottomaksu maksetaan Tammer-Shakin tilille: FI59 4510 7720 0345 37 (käytä viitenumeroa
1009).
Sähköpostissa tulee eritellä




pelaajan nimi ja syntymäaika (pp.kk.vvvv)
mihin sarjaan pelaaja ilmoittautuu
Maksajan nimi, jos osanottomaksun on suorittanut joku muu kuin pelaaja itse

Päivölän toimisto tarvitsee tiedon osallistumisesta ja halusta saada kisalounaista
ennakkohintaan 8€.
Majoittumisesta pitää sopia Päivölän toimiston kanssa, jotta huoneiden riittävyys saadaan
varmistettua.

Kilpailuun osallistumiseen vaaditaan voimassa oleva Suomen Shakkiliiton pelaajalisenssi,
paitsi jos pelaajalla on korkeintaan 10 selopeliä turnauksen alkaessa. Jälki-ilmoittautuminen ei ole
mahdollista.
Palkinnot:
Sarjojen kolme parasta sekä kunkin sarjan kolme parasta tyttöä palkitaan mitalein. Lisäksi Suomen
Shakkiliitto päättää kansainvälisistä edustustehtävistä.
Muuta huomioitavaa:
Pelien aikana pelisaliin on pääsy vain pelaajilla ja toimitsijoilla. Nuorimmissa ikäryhmissä
pöytäkirjan pito voidaan korvata siirtojen merkitsemisellä viivalla, mutta pääsääntöisesti kaikkien
pelaajien tulee pitää pöytäkirjaa koko pelin ajan.

