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ICCF EM-Candidate turnaukset  

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

turnaus, joka on karsintaturnaus tavoitteena kirjeshakin Euroopan mestaruus. Turnauksessa  

kilpaillaan pääsystä EM-Final turnaukseen. Normaalisti turnaus pelataan kolmentoista (13)  

pelaajan kesken siten, että kullekin pelaajalle tulee kuusi (6) peliä valkeilla ja kuusi (6) peliä  

mustilla. Turnaus alkaa tyypillisesti vuosittain maaliskuussa. 

 

Kelpoisuusvaatimukset-Turnaukseen ovat oikeutettuja ottamaan osaa kaikki ne pelaajat,  

jotka täyttävät yhdenkin seuraavista kelpoisuusvaatimuksista: 

1. pelaajan vahvuusluku on 2500 tai yli ilmoittautumisen aikaan 

2. pelaajalla on GM-titteli 

3. pelaajalla on SIM-titteli ja vahvuusluku vähintään 2400 ilmoittautumisen aikaan 

4. pelaajalla on IM-titteli ja vahvuusluku vähintään 2450 ilmoittautumisen aikaan 

5. pelaajat, jotka ottivat osaa 68. tai 69. EM semifinaaleihin ja saavuttivat vähintään 55%  

mahdollisista pisteistä, eivätkä ole jo käyttäneet oikeuttaan 

6. pelaajat, jotka ovat saavuttaneet ensimmäisen tai toisen sijan 1.1.2014 jälkeen alkaneissa  

EM-semifinaaleissa 

7. pelaajat, jotka ovat saavuttaneet vähintään 45% mahdollisista pisteistä, aiemmista tai  

meneillään olevista EM-finaaleista ja jos eivät ole saavuttaneet korkeampaa osanotto oikeutta, 

    eivätkä ole jo käyttäneet oikeuttaan 

    8. pelaajat, jotka ovat saavuttaneet vähintään 55% mahdollisista pisteistä, aiemmista tai  

    meneillään olevista kandidaatti turnauksista ja jos eivät ole saavuttaneet korkeampaa  

    osanotto oikeutta, eivätkä ole jo käyttäneet oikeuttaneet 

 

   Ilmoittautumiset-Ilmoittaumiset voidaan tehdä kahdella eri tavalla: 

   (a) kansallisen organisaatiomme kautta eli sähköisellä lomakkeella. 

   tai 

   (b) kelpoisuusvaatimukset täyttävät pelaajat voivat ilmoittautua myös niin sanotun Direct  

   Entry'n kautta, jonka löydät internet-osoitteessa 

 

   Direct Entry ilmoittautuminen 

    

   Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa mihin kelpoisuusvaatimukseen ilmoittautuminen  

   perustuu. 

 

   Vuoden 2017 turnaus alkaa 15. pvä maaliskuuta ja ilmoittautumiset tulee tehdä 

   15. helmikuuta mennessä. 

 

  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 kansainvälisen sähköisen maksumenettelyn, PayPal, käyttöä.  

 

  Rating-Turnaus kuuluu ICCF'n vahvuuslukulaskennan piiriin. 

 

http://www.shakki.net/liitot/skl/kv_lomake.html
https://www.iccf.com/EventsAnnouncements.aspx


  Englanninkielinen turnauskutsu löytyy täältä. 
  _______________________________________________________ 
              
  Voit ilmoittautua EM-Candidate turnauksiin  sähköisellä lomakkeella. 

     

                                                       
  Aloitusivulle 

   
  Sivua päivitetty 02.01.2017 
 

 

http://www.shakki.net/liitot/skl/iccf_em_candi_2017_eng.pdf
http://www.shakki.net/liitot/skl/kv_lomake.html
http://www.shakki.net/liitot/skl/index.html

