
ICCF Eurooppa EM- Open Round turnaukset  
Taustaa-ICCF'n Eurooppa-lohkon järjestämät Open Round turnaukset ovat jatkuvasti 

käynnistyviä turnauksia. Open round on alin karsintaturnaus tavoitteena kirjeshakin Euroopan 

mestaruus. Turnauksissa kilpaillaan pääsystä karsintaturnauksen seuraavalle portaalle eli 

pääsystä EM-Premilinary-turnaukseen. Normaalisti turnaus pelataan seitsemän (7) pelaajan 

kesken siten, että kullekin pelaajalle tulee kolme (3) peliä valkeilla ja kolme (3) peliä mustilla. 
  
Kelpoisuusvaatimukset-Turnaukseen ovat oikeutettuja ottamaan osaa kaikki ne pelaajat, 

joilla ei ole vielä ICCF:n vahvuuslukua tai joiden vahvuusluku on alle 2100. 

 
Ilmoittautumiset-Ilmoittaumiset tulee tehdä jollakin seuraavista tavoista: 
(a) kansallisen organisaatiomme kautta eli sähköisellä lomakkeella täältä  
tai 
(b) kelpoisuusvaatimukset täyttävät pelaajat voivat ilmoittautua myös 
niinsanotun Direct Entry'n kautta, jonka löydät internet osoitteessa 

https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=14007 
             
Sivun alareunassa on Enter-painike, josta pääset eteenpäin.  
           
Turnausmaksut-Turnausmaksut voidaan suorittaa kahdella eri tavalla riippuen 

ilmoittautumismenettelystä: 
(a) kansallisen organisaatiomme kautta tehdyt ilmoittautumiset. 
Noudata sähköisellä lomakkeella olevia ohjeita  
tai 
(b) Direct Entry'n kautta ilmoittautuvat noudattavat kyseisessä menettelyssä 
annettuja ohjeita.  
Menettely edellyttää kansaivälisen sähköisen maksumenettelyn, PayPal, 
käyttöä. Tämä on yleensä liitetty suoraan maksajan luottokorttiin, esim. Visa, 
eikä tällöin sisällä erillisiä pankki- yms. kuluja. Lisätietoja PayPal-maksutavasta internet-

osoitteesta 
https://www.paypal.com/ 

 
Rating-Turnaus kuuluu ICCF'n vahvuuslukulaskennan piiriin.  
 
Tarkka englanninkielinen turnauskutsu löytyy linkistä 

https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=14007 
          

  

ICCF EM-Preliminary turnaukset  

Taustaa-ICCF'n EM-Preliminary turnaus on säännöllinen ICCF'n Eurooppa-lohkon järjestämä 

turnaus, joka on toiseksi alin karsintaturnaus tavoitteena kirjeshakin Euroopan mestaruus. 

Turnauksessa kilpaillaan pääsystä karsintaturnauksen seuraavalle portaalle eli pääsystä EM-

Semi-Final turnaukseen. Voittaja sekä toiseksi sijoittunut saavat osanotto-oikeuden 

semifinaaliin. Normaalisti turnaus pelataan yhdentoista (11) pelaajan kesken siten, että 

kullekin pelaajalle tulee viisi (5) peliä valkeilla ja viisi (5) peliä mustilla. Turnaukset ovat 

jatkuvasti non-stop periaatteella käynnistyviä turnauksia. 

 

Kelpoisuusvaatimukset-Turnaukseen ovat oikeutettuja ottamaan osaa kaikki ne pelaajat, 

jotka täyttävät yhdenkin seuraavista kelpoisuusvaatimuksista: 

1. pelaajan vahvuusluku on 2100-2299 

http://www.shakki.net/liitot/skl/kv_lomake.html
https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=14007
http://www.shakki.net/liitot/skl/kv_lomake.html
https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=14007


2. pelaaja on voittanut EM- Open Round turnauksen 

3. pelaaja on voittanut ICCF Euroopan Higher Class turnauksen joka on alkanut vuosina 2011-

2013 

   

Ilmoittautumiset-Ilmoittaumiset tulee tehdä jollakin seuraavista tavoista: 

(a) kansallisen organisaatiomme kautta eli sähköisellä lomakkeella täältä  

tai 

(b) kelpoisuusvaatimukset täyttävät pelaajat voivat ilmoittautua myös 

niinsanotun Direct Entry'n kautta, jonka löydät internet osoitteessa  

https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=13575  

Sivun alareunassa on Enter-painike, josta pääset eteenpäin.  

tai 

(c) postitse: Heikki Arppi, Kilvenniementie 13, 80710 Lehmo, 

(d) puhelimella: 050-5508304 (Heikki Arppi) 

(e) email: heikki.arppi(ät)kolumbus.fi  

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa mihin kelpoisuusvaatimukseen 

ilmoittautuminen perustuu. 

 

Turnausmaksut-Turnausmaksut voidaan suorittaa kahdella eri tavalla riippuen 

ilmoittautumismenettelystä: 

(a) kansallisen organisaatiomme kautta tehdyt ilmoittautumiset. 

Noudata sähköisellä lomakkeella olevia ohjeita  

tai 

(b) Direct Entry'n kautta ilmoittautuvat noudattavat kyseisessä menettelyssä 

annettuja ohjeita.  

Menettely edellyttää kansaivälisen sähköisen maksumenettelyn, PayPal, 

käyttöä. Tämä on yleensä liitetty suoraan maksajan luottokorttiin, esim. Visa, 

eikä tällöin sisällä erillisiä pankki- yms. kuluja. 

Lisätietoja PayPal-maksutavasta internet-osoitteesta 

https://www.paypal.com/ 

 

Rating-Turnaus kuuluu ICCF'n vahvuuslukulaskennan piiriin.  

Tarkka englanninkielinen turnauskutsu löytyy linkistä   

https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=13575 

           
  

ICCF EM-Semi-Final turnaukset 

Taustaa-ICCF'n EM-Semi-Final turnaus on säännöllinen ICCF'n Eurooppa-lohkon järjestämä 

turnaus, joka on karsintaturnaus tavoitteena kirjeshakin Euroopan mestaruus. Turnauksessa 

kilpaillaan pääsystä karsintaturnauksen seuraavalle portaalle eli pääsystä EM-Candidate 

turnaukseen. Turnaus pelataan 11-17 pelaajan ryhmissä, riippuen ilmoittautuneiden määrästä, 

mutta siten, että kaikki ryhmät ovat samansuuruisia. Ryhmänsä voittanut sekä toiseksi 

sijoittunut saavat osanotto-oikeuden EM-kandidaatti-turnaukseen. EM-Semi-Final turnaus 

alkaa syksyisin ja siitä tiedotetaan erikseen. 

 

Kelpoisuusvaatimukset-Turnaukseen ovat oikeutettuja ottamaan osaa kaikki ne pelaajat, 

jotka täyttävät yhdenkin seuraavista kelpoisuusvaatimuksista: 

  

1. pelaajan vahvuusluku on 2300-2499 

2. pelaaja, joka on saavuttanut ensimmäisen tai toisen sijan EM-Preliminary-ryhmässä 

http://www.shakki.net/liitot/skl/kv_lomake.html
https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=13575
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3. aiemman tai käynnissä olevan EM-kandidaatti-turnauksen osanottajat, jotka ovat 

saavuttaneet vähintään 455 mahdollisista pisteistä ja joilla ei ole korkeampaa osanotto-

oikeutta. 

4. aiemman tai käynnissä olevan semifinaaliryhmän osanottajat,jotka ovat saavuttannet 

vähintään 55% mahdolisiista pisteistä ja joilal ei ole korkeampaa osanotto-oikeutta. 

  
___________________________________________________________________________ 

      

 
 


