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Kansainvälisiä turnauksia
SÄÄNNÖLLISESTI ALKAVIA TURNAUKSIA
Turnauksilla ei ole erityistä alkamispäivämäärää vaan ne käynnistyvät sitä mukaan
kun ryhmä saadaan täyteen.
Master Norm, turnauksessa tavoitellaan kansainvälisen shakkimestarin titteliä. Ketkä ovat
oikeutettuja
palaamaan turnauksessa ja muut säännöt löytyvät täältä (Master Norm).
GrandMaster Norm, turnauksessa tavoitellaan shakin suurmestarin titteliä. Ketkä ovat
oikeutettuja pelaamaan turnauksessa ja muut säännöt löytyvät täältä (Grandmaster Norm).
Maailmanmestaruus, kirjeshakin maailmanmestaruudesta kilpaillaan MM-finaalissa, johon
on pääsy useampiportaisen karsintaturnauksen kautta. Karsintaturnaukset alimmasta
ylimpään lukien ovat Preliminary, Semi-Final, Candidate. Ketkä ovat oikeutettuja pelaamaan
kussakin karsintaturnauksessa ja muut säännöt löytyvät seuraavien linkkien
kautta Preliminary, Semi-Final, Candidate.
Euroopan mestaruus, kirjeshakin euroopanmestaruudesta kilpaillaan EM-finaalissa, johon
on pääsy useampiportaisen karsintaturnauksen kautta. Karsintaturnaukset alimmasta
ylimpään ovat Open, Preliminary, Semi-Final, Candidate. Ketkä ovat oikeutettuja
pelaamaan kussakin karsintaturnauksessa ja muut säännöt löytyvät seuraavan linkin
kautta EM-turnaukset
Luokitteluturnaukset, luokitteluturnaukset alimmasta ylimpään lukien ovat Open Class,
Higher Class ja Master Class. Ketkä ovat oikeutettuja pelaamaan kussakin
luokitteluturnauksessa ja muut säännöt löytyvät seuraavien linkkien
kautta OpenClass, Higher Class, Master Class. Luokitteluturnauksien kautta pelaaja saa
muunmuassa oikeuden pelata mm-preliminary turnauksessa. Luokitteluturnauksia
järjestetään sekä webserverpohjaisina tai postiturnauksina. Webserver-turnauksia järjestetään myös Eurooppaan
kohdentuvina alueturnauksina. Master Class turnaus postitse löytyy myös Euroopan
aluelohkoon kohdennettua.
ICCF World Cup, ICCF järjestää vuosittain cup-tyyppisesti kolmeportaisen turnauksen, jossa
on jaossa runsaasti palkintoja. Voittaja saa IM-tittelin. Kolme parasta mitaliensa lisäksi
rahapalkinnot. Alkuerien ja semi-finaaliryhmien voittajat saavat kirjapalkinnot.
Ilmoittautumiset seuraavaan ICCF Cup:iin ovat alkaneet. Tiedot ja ilmoittautumisohjeet saat
ICCF World Cup linkistä.
ICCF Veteran World Cup, ICCF järjestää vuosittain cup-tyyppisesti kolmeportaisen veteraani
turnauksen, jossa pelioikeutettuja ovat kaikki turnauksen alkuhetkellä 60 vuotta täyttäneet
pelaajat. Ilmoittautumiset seuraavaan ICCF Veteran Cup:iin ovat alkaneet. Tiedot ja
ilmoittautumisohjeet saat ICCF Veteran World Cup linkistä.

Teematurnaukset, ICCF:n julkistaa vuosittain uudet teematurnaukset. Näissä turnauksissa
pelaaja voi opiskella uusia avauksia ja kokeilla vaikkapa omia avausteoreettisia uutuuksia.
Teematurnaukset eivät vaikuta pelaajan vahvuuslukulaskentaan. Turnauksiin liittyvä ohjeistus
löytyy Thematic linkin kautta. Teematurnauksien alkamiselle on annettu tavoitteelliset
aikataulut, jotka löydät kunkin teeman yhteydestä.
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Voit ilmoittautua kansainvälisiin turnauksiin sähköisellä lomakkeella täällä!
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