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ICCF MM-Preliminary turnaukset  

  
Taustaa-ICCF'n MM-Preliminary turnaus on säännöllinen ICCF'n järjestämä turnaus, joka on 

alin karsintaturnaus tavoitteena kirjeshakin maailmanmestaruus. Turnauksessa kilpaillaan 

pääsystä karsintaturnauksen seuraavalle portaalle eli pääsystä MM-Semi-Final turnaukseen. 

Normaalisti turnaus pelataan kolmentoista (13) pelaajan kesken siten, että kullekin 

pelaajalle tulee kuusi (6) peliä valkeilla ja kuusi (6) peliä mustilla. ICCF'n nykyisten 

sääntöjen mukaan MM-alkuerät käynnistyvät vain kerran vuodessa. Vuoden 2017 

turnaukset 20. pvä maaliskuussa 2017. 
             
Kelpoisuusvaatimukset-Turnaukseen ovat oikeutettuja ottamaan osaa kaikki ne pelaajat, 

jotka täyttävät yhdenkin seuraavista kelpoisuusvaatimuksista: 
1. Pelaaja on saavuttanut edellisissä tai meneillään olevassa Candidate-turnauksessa 

     vähintään 40% mahdollisista pisteistä eikä ole saavuttanut korkeampaa pelioikeutta 
2. Pelaaja on saavuttanut edellisissä tai meneillään olevassa Semi-Final-turnauksessa 

     vähintään 50% mahdollisista pisteistä 
    3.  Pelaaja on saavuttanut aiemmassa preliminääri-turnauksessa vähintään 60% 
         mahdollisista pisteistä 
    4.  Pelaaja on voittanut ICCF'n World (maailma) turnauksen Master Class luokassa 
         (M-turnaus) 
    5.  Pelaaja on saavuttanut edellisissä tai meneillään olevassa ICCF World Cup finaalissa  

         vähintään 50% mahdollisista pisteistä 
    6.  Pelaajan vahvuusluku on 2500 tai korkeampi 
    7.  Pelaaja, jolla on IM-titteli ja vahvuusluku 2301 tai korkeampi 
    8.  Pelaaja, jolla on SIM-titteli ja vahvuusluku 2251 tai korkeampi 
    9.  Pelaaja, jolla on GM-titteli 
    10.Pelaaja joka on saavuttanut alueturnauksessa kategorialuokassa IX tai korkeampi  

         vähintään 50% pisteistä 
    11.Pelaaja joka on saavuttanut alueturnauksessa kategorialuokassa VIII tai alhaisempi 

         vähintään 60% pisteistä 
     
    Edellisten lisäksi kansallisella organisaatiollamme on oikeus kelpuuttaa kolme 
    vahvuusluvultaan alle 2400 olevaa pelaajaa pelaamaan kyseisessä Preliminary- 
    turnauksessa. Ilmoittautumiset ehdokkaaksi kansalliselle organisaatiollemme eli 
    turnausjohtaja Heikki Arpille. 

              
Ilmoittautumiset-Ilmottaumiset tulee tehdä 08 02 2017 mennessä 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/EventsAnnouncements.aspx  

    (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. 

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


          
       
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.  
  
Englanninkielinen turnauskutsu löytyy täältä. 
________________________________________________________ 
             
Voit ilmoittautua MM-Preliminary turnauksiin  sähköisellä lomakkeella. 

     

                                                       
Aloitusivulle 
   
Sivua päivitetty 30.12.2016 
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