Vuoden 2018 nuorten SM:n erikoismääräykset
1§ Yleistä
Tammer-Shakki järjestää Suomen Shakkiliiton luvalla nuorten SM-kilpailun 7.-10.6.2018
Valkeakoskella Päivölän opistolla, Päivöläntie 52. Kilpailu pelataan korkeintaan 9-kierroksisena.
Osallistumisoikeus kilpailuun määräytyy SM-kilpailumääräysten mukaisesti.

2§ Kilpailumääräykset
Turnauksessa noudatetaan Suomen Shakkiliiton SM-kilpailumääräyksiä ja FIDE:n shakin sääntöjä.
Turnaus menee kansalliseen SELO-laskentaan sekä FIDE:n ELO-laskentaan (pl. U8 ja U10), joten
osallistujilta edellytetään voimassa olevaa Suomen Shakkiliiton lisenssiä. Korkeintaan 10 selopeliä
pelanneet eivät kuitenkaan tarvitse lisenssiä. Myöhästymisaika on 30 minuuttia.

3§ Kilpailutoimikunta
Kilpailun päätuomarina toimii NA Jyrki Kytöniemi. Turnausjohtajana toimii STJ Eetu Tiiva.
Kilpailutoimikuntaan kuuluvat myös STJ Veikko Rantanen ja SHT Harri Mikkonen.

4§ Parien määrittäminen
Parit määritetään sveitsiläisellä järjestelmällä. Parien määrittämiseen käytetään Swiss-Manager ohjelmaa. Mikäli jonkin ikäryhmän pelaajamäärä jää vähäiseksi, ryhmä voidaan peluuttaa myös
täyskierroskilpailuna tai peräkkäiset ikäryhmät voidaan yhdistää yhdeksi ryhmäksi.

5§ Peliaika ja pöytäkirjanpito
Peliaika on 90 min / 40 siirtoa + 30 min sekä 30 sek / siirto koko pelin ajan sarjoissa U20-U12.
Sarjoissa U10-U8 peliaika on 60 min sekä 30 sek / siirto koko pelin ajan. Pöytäkirjaa on pidettävä
koko pelin ajan. Nuorimmissa ikäryhmissä (U8 ja U10) pöytäkirjan pitämisen aiheuttaessa
haasteita, siirrot voi merkitä pöytäkirjaan vaihtoehtoisesti vaakasuorina viivoina. (--)

6§ Matkapuhelimista
Sekä pelaajien että katsojien matkapuhelimet tulee olla sammutettuna/äänettömällä pelitilassa
pelien aikana. Matkapuhelimen käytöstä/ääntelystä pelin aikana ensimmäisellä kerralla annetaan
huomautus ja toisesta matkapuhelimen käytöstä/ääntelystä kyseinen peli tuomitaan hävityksi.

7§ Vertailut
Vertailut ovat SM-kilpailumääräysten mukaiset.
Ikäluokkien yleisen sarjan sekä tyttöjen sarjan mestaruus ratkaistaan uusintapeleillä, jotka
pelataan kääntövärein ajoilla 10 min+5 sek/siirto (nopean shakin säännöt liitteestä A, kohta 3 ei
käytössä). Mikäli tilanne on uusinnan jälkeen tasan, pelataan kääntövärein pikapelit 5 minuutin
peliajalla (joukkuepikashakin SM-kilpailua varten laaditut pikashakkisäännöt). Mikäli

pikapelikään ei tuo ratkaisua, pelataan Armageddon-pikapeli, jossa valkeilla pelaavalla on 6
minuuttia aikaa ja mustilla pelaavalla 5 minuuttia. Mustilla pelaavalle riittää mestaruuteen voitto
tai tasapeli.
Muut sijoitukset, mukaan lukien alemmat mitalisijat, ratkaistaan seuraavilla vertailuilla.
VAJAAKIERROSKILPAILUSSA:
Buchholz, Sonneborn-Berger, keskinäinen peli tai pelit, voitot keskinäisissä peleissä, voitot koko
turnauksessa, kumulatiivinen vertailu, suoritusluku pelatuista peleistä.
TÄYSKIERROSKILPAILUSSA:
keskinäinen peli tai pelit, voitot keskinäisissä peleissä, voitot koko turnauksessa, SonnebornBerger, tulos poistamalla heikoin pisteryhmä, sitten poistamalla seuraavaksi heikoin pisteryhmä
jne, suoritusluku turnauksessa.
Tapauksessa, jossa pelaaja keskeyttää täyskierrosturnauksen, saavat häntä vastaan ennen
keskeytystä pelanneet vertailuja niin, että keskeyttäneelle pelaajalle lisätään puoli pistettä
keskeyttämisen jälkeisistä kierroksista joka kierrokselta.

8§ Palkinnot
Jokaisessa ikäryhmässä jaetaan mitalit yleisen sarjan ja tyttöjen sarjan kolmelle parhaalle.

9§ Edustusoikeus kansainvälisiin kisoihin
Suomen Shakkiliitto päättää kansainvälisistä edustustehtävistä.
”SM-kilpailun kunkin ryhmän voittaja saa valita ensin, mihin alla luetelluista kisoista lähtee, sen
jälkeen valintavuoro siirtyy kilpailun toiseksi tulleelle jne. Jos neljän parhaan joukosta ei löydy
lähtijää, niin valinta suoritetaan selolistalta pelivahvuusjärjestyksessä neljän parhaan vähintään 30
peliä pelanneen joukosta. EU-kilpailuja lukuun ottamatta kilpailujen kussakin ryhmässä on sekä
yleinen että tyttöjen sarja.”
Tarkemmat tiedot löytyvät Suomen Shakkiliiton sivuilta.

10§ Muuta
Kierrosten aikana pelitilassa saavat oleskella ainoastaan pelaajat ja kilpailun järjestäjät sekä
henkilöt, joille kilpailutoimikunta on erityisestä syystä myöntänyt oikeuden oleilla pelitilassa pelien
aikana. Muiden henkilöiden tulee poistua pelitilasta viimeistään viisi (5) minuuttia ennen
kierroksen ilmoitettua alkamisaikaa.
Kilpailutoimikunta vastaa kysymyksiin ja tarkentaa muita kilpailuun liittyviä seikkoja tarvittaessa.

Euroopan unionin asetuksen 2016/679 (tietosuoja-asetus (GDPR)) vuoksi toteamme, että
kilpailutulokset julkaistaan. Shakkiliitto käyttää pääasiallisena kilpailuohjelmistona SwissManagernimistä ohjelmistoa, jolla tulokset välitetään internetissä www.chess-results.com-tulossivustolle,
selolaskentaan sekä Fiden elolaskentaan. Tuloksia ja niistä muodostettuja tilastoja voidaan
toimittaa julkaistavaksi myös muilla verkkosivuilla, teksti-tv:ssä, televisiossa, sanoma- ja
aikakauslehdissä, sosiaalisessa mediassa sekä liiton hallinnoimissa video- ja valokuvagallerioissa.
Kilpailujen yhteydessä osallistujia voidaan kuvata ja videoida.

