
Saapunut posti: Shakkiblogi koekäytössä, Klubin pojat telkkarissa

Nuorisoshakin sähköpostilista
ylläpito: Toivo Pudas, toivo.pudas@fimug.fi, 040-5707400
Vanhat viestit: http://www.shakki.net/nuoriso/forum/mail.htm

1. Viime nuorisopostissa kyselemäni shakkiblogi sai lentävän lähdön, kun turkulainen Ville Vainio pisti koeblogin 
pystyyn ja on kehittänyt sitä jo pari viikkoa. 

Shakkiblogi on osoitteessa
http://playground.utu.fi/~vjvain/blog/
ja sinne voi kirjoittaa kuka tahansa, jolla on sähköpostiosoite. Kirjoittajien pitää kuitenkin rekisteröityä omalla 
nimellään.

Aiheet ovat tällä hetkellä täysin vapaat, kunhan ne jollakin tavalla liittyvät shakkiin. Toistaiseksi siellä on ollut 
mm. nuorten turnaustuloksia, autokyyti-ilmoitus ja maanlaajuinen päivittäinen shakkikalenteri viime loppuviikosta.

Myös pelejä ja kuvia voi julkaista. Blogialusta on helppokäyttöisin, mitä minulle on eteen tullut (sähköpostin 
jälkeen).

Erityisesti toivotaan, että blogiin syntyisi keskustelua. Myös olemassaolevia artikkeleita on tarkoitus kommentoida. 
Jos sattuu mokaamaan, voi poistaa omat tekstinsä vaivattomasti.

Blogi voisi myös korvata tämän nuorisoshakkikirjeen, koska sitä on helppo seurata ja helppo täydentää vaikka 
päivittäin. 

2. Shakkia televisiossa tiistaina 8.11.

SLU - Reilu peli: Shakki

Shakki on älyllisesti haastava yksilölaji, jossa logiikan lisäksi
luovuus ja kärsivällisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia pelaajalle. Teemu Tiinanen ja Johannes Laire kertovat 
lajistaan SLU:n Reilu Peli -ohjelmassa. Nuoria haastattelee toimittaja Petra Manner.

Reilu Peli on Urheilukanavalla pyörivä nuorten urheiluohjelma, jossa SLU:n
jäsenjärjestöjen eri lajien nuoret harrastajat pääsevät kertomaan
ajatuksiaan liikunnasta ja urheilusta. Studiossa toteutettu Reilu Peli
on SLU:n ja Urheilukanavan yhteistuotantoa. Reilu Peli Urheilukanavalla
tiistaisin klo 19.00-19.10.

Ohjelma näytetään Urheilukanavalla tiistaina 8.11. kahteen kertaan, ensin 19.00-19.10 ja uudestaan 20.45-20.55. 

 http://www.slu.fi/taustasivut/artikkelivarasto/?num=31643

http://www.mtv3tekstikanava.fi/urheiluteksti/automated/3090002.htm 

(Kiitokset Pekka Palamaalle vinkistä)

Toivomme myös muita vinkkejä shakista eri tiedotusvälineissä. Viimeksi taisi aihe olla esillä pari viikkoa sitten 
Sydämen asialla tv-sarjassa, jonka aiheen huomasin vasta juuri ohjelman alkaessa, töihin lähtiessä.  

Joulukuussa  Matinkylän Kim Räisänen on kertomassa shakista SLU:n Lumilyhty Joulukalenteri-ohjelman 
urheiluesittelyissä.

3. Nuoret maailmalla

Jaakko Oksa palasi juuri Göteborgista Manhem Openista, hän saavutti kahdeksannen tilan 1 pisteen kärjestä 
jäljessä. Ruotsalaiset nuoret pitivät tällä kertaa pintansa. Tulokset voit katsoa Shakkiblogista.

Tomi Nybäck lähtee huomenna Istanbuliin nuorten alle 20-vuotiaiden MM-kisaan. Kisaa voi seurata 8.-23.11. 
osoitteessa:
http://www.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=27

Magnus Carlsen ja Simen Adgestein ottelevat Norjan mestaruudesta maanantaina ja tiistaina. Ottelua voi 
seurata livenä osoitteesta:



http://pub.tv2.no/nettavisen/sjakk/article480889.ece

Ensimmäisen erän voitti Simen, joka on Magnuksen valmentaja.

4. Kertokaapa joululahjavinkkejä

Joulu on mainiota aikaa levittää shakkiharrastusta antamalla shakkiaiheisia lahjoja (samaa voi tietysti soveltaa 
myös isänpäivään). Lähettäkääpä mielestänne sopivia vinkkejä minulle tai kirjoittakaa niitä suoraan shakkiblogiin.

5. Turnauskutsuja
Keskusshakkiliiton kilpailukalenteri:
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kill2005.htm
************************************************
Shakkikodin shakkinappulakisa sunnuntaina 13.11.2005
 
YLEISTÄ
Helsingin Shakkiliitto (HSL) aloittaa Shakkikodissa järjestämään "shakkinappulakisoja" uusille tai vähän aikaa 
shakkia harrastaneiden kesken. Kilpailu pyritään pelaamaan tasavahvoissa ryhmissä. Ryhmien koko on 4-8. EI 
SELO-kilpailu, ja lisenssiä ei vaadita.

AIKATAULU
Ilmoittautuminen sunnuntaina 13.11. klo 9:00 - 10:00. Kilpailu alkaa klo 10:00 ja päättyy noin 17 mennessä.

PELINOPEUS
Peliaika kilpailussa on 20min + 10sek/siirto (=20'+10"/1z) eli vastaa puolen tunnin peliaikaa.

MAKSUT
Osanottomaksu on viisi euroa (5 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (3 € pelaajat / 5 € muut)

PALKINNOT
Ryhmien kolme parasta palkitaan mitalein. 
****************************************************
Helsingin Shakkiliiton viikonlopputurnaus 18.-20.11.2005

Yleistä
Helsingin Shakkiliitto ry (HSL) järjestää 2.VL-turnauksen (ent. Vuotaloturnaus). Turnaus on selokelpoinen.

Pelipaikka
Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki.

Ilmoittautuminen
Maksamalla osanottomaksu HSL tilille Sampo 800010-70337606 (viite 1025) torstai 4.11. mennessä tai 
puhelimitse (sähköpostitse) torstai 4.11. mennessä.

Osanottomaksut
25 euroa (nuoret 15 euroa). Jälki-ilmoittautumislisä 10 euroa.

Peliaika
100 min / (40 srt) + 10 sek lisää joka siirrosta + 10 min (dgt-kellot). [100'/40z+10"/1z +10']

Aikataulut
Pe 18.11. klo 16:00-17:30 osanoton varmistus ja klo 18:00-22:00 1.kierros,
La 19.11. klo 10:00 2.kierros ja klo 15:00 3.kierros
Su 20.11. klo 10:00 3.kierros ja klo 15:00 5.kierros
sekä klo 19:15 palkintojen jako.

Ruokailu
Keittoruoka on lauantaina ja sunnuntaina.

Palkinnot
Ryhmien 3 parasta.

Lisätietoja
Shakkikoti 050-4002855, Timo Munukka 050-9242885 tai Sippo Puroila 0440-500038

Ilmoittautuminen sähköpostitse
shakki.koti(at)kolumbus.fi



****************************************************
Kankaanpään Shakkikerho ry:n 50-v. juhlaturnaus 19.-20.11.2005
Turnaus kuuluu SKSL:n turnaussarjaan ja on SELOkelpoinen. Se on avoin kaikille pelaajalisenssin omaaville ja 
pelataan 5-kierroksisena vajaakierroskilpailuna Harkness-järjestelmän mukaisesti selojen määräämissä ryhmissä.

Pelipaikka Nuorisotila Ketun Golo, Keskuskatu 43. Puhelin pelipaikalla osanoton
varmistuksen aikana 045-1343741

Peliaika 1h 45min + 1h 45min (1. kierros 1h 30min)

Kilpailun aikataulu La 19.11 klo 8-9 osanoton varmistus. Klo 9.30 1. k, 13.30 2. k ja 18.00 3. k.
Su 20.11 klo 9.00 4. k, 13.30 5. k, jonka jälkeen välittömästi palkintojen jako.

Ilmoittautuminen Puhelimitse alla mainittuun numeroon 18.11.2005 mennessä

Osanottomaksut 30 EUR, nuoret �85 ja jälkeen syntyneet 15 EUR. Maksu peritään osanoton varmistuksen 
yhteydessä pelipaikalla.

Jälki-ilmoittautuminen pelipaikalla la 19.11 klo 8-8.45 5 EUR lisämaksuin.

Tiedustelut Eljas Peltomaa puh. 045-1343741

Majoitustarjouksia Hotelli Reissupoika, Kauppatori 5 B, puh 02-5781688. 45 EUR 1 ja 65 EUR 2 hengen huone.

Hotelli Kantri, Linnankatu 2, puh. 02-572700. 67 EUR 1 ja 84 EUR 2 hengen huone. Lisävuode 14 EUR Hintaan 
sisältyy aamiainen.

Tervetuloa!

Kankaanpään Shakkikerho ry 
*********************************************
26.-27. 11. 2005 OSS:n viikonlopputurnaus

SKSL:n turnaussarjan osakilpailu.
Pelipaikka: Merikosken ammatillinen koulutuskeskus, Kasarmintie 12, Oulu.
Aikataulu: Osallistumisen varmistus lauantaina klo 9.15-10,
1. kierros n. klo 10.30, 2. kierros klo 14, 3. kierros klo 18;
sunnuntaina 4. kierros klo 9, 5. kierros klo 13,
palkintojen jako n. klo 17.

Peliaika: Ensimmäisellä kierroksella 1½ + 1½ h (ei lisäaikoja).
Muilla kierroksilla 1½ + 1½ h (40 s.) ja 15+15 min pelin loppuun.

Turnauksessa painotetaan voittoja antamalla voitosta 3 pistettä ja
tasapelistä 1 piste. Eniten pisteitä saaneet palkitaan.
Parit määrätään normaalin pistelaskun mukaan.

Osallistumismaksut 30 euroa (N 15 euroa),
jälki-ilmoittautumislisä 10 euroa.
Pelaajalta vaaditaan voimassa oleva pelaajalisenssi, mikäli edustaa
suomalaista shakkikerhoa ja on pelannut enemmän kuin 10 selopeliä.

Ilmoittautuminen alla mainittuun numeroon 25. 11. 2005 mennessä.
Lisätietoja: M. Luodonpää (08-311 6287 tai 040-763 8115),
H. Ukkonen (08-556 8941).
Pelipaikalla 040-763 8115 ja 040-541 4128 (Raimo Vuori).
********************************************
Alku Lehtisen muistoturnaus 2.- 4.12.2005

Turun Työväen Shakkikerho järjestää SKSL:n turnaussarjaan kuuluvan
viikonlopputurnauksen 2.- 4.12.-05.

Pelipaikka Hotelli Seaport Turun satamassa.

Aikataulu Perjantaina osanoton varmistus klo 16.00 - 18.00
1.kierros alkaa 18.45
Lauantaina ja sunnuntaina kierrokset alkavat klo 10.00 ja 15.00



Peliaika A- ja B-ryhmät 1½ t + 30 sek. siirto. Muut ryhmät 2+2 t.

Maksut 35 euroa ( nuoret 20 euroa maksetaan pelipaikalla.

Jälki-ilmoittautuminen + 10 euroa.

Ilmoittautumiset 30.11 klo 22.00 mennessä. Eino Nieminen 0400-528538 ,
Jarkko Helstola 040-8432021 tai jarkko.helstola@pp.sak.fi

Majoitus Hotelli Seaport 02-283 3000 . 1hh 59euroa /vrk 2hh 69euroa/vrk
mainitse shakkiturnaus.

Pelipaikalla lounas seisovasta pöydästä 7,50 eur/henkilö

Palkinnot A-ryhmä 600e , 250e , 150e , 
myös muissa ryhmissä hyvät palkinnot .

Veteraanisarja Turnauksen yhteydessä järjestetään 1945 tai ennen synty-
neille turnaus, joka ei mene selolaskentaan , eikä siihen vaadita
lisenssiä . Osallistumismaksu 20 euroa.
*************************************
Espoon Shakkikerhon viikonlopputurnaus 2.-4.12. Shakkikodissa
http://www.shakki.net/kerhot/ESK/
**************************************
HELSINGIN
KOULULAISKILPAILU 6.12.2005

YLEISTÄ
Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää koulushakin HM-turnauksen (Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniainen) 
koulujen oppilaille. Osanotto-oikeus on niillä, jotka ovat olleet vuoden 2005 aikana oppilaana jossakin edellä 
mainitussa peruskoulussa, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa.

KILPAILUMUOTO
Kilpailu pelataan kolmessa erillisessä sarjassa, jotka ovat: 1. ala-asteet, 2. yläasteet sekä 3. lukiot ja 
ammattikoulut. Aikaisemmista vuosista poiketen pelataan poikkeuksellisesti ala-asteen kilpailu sunnuntaina 9.10. 
sekä yläaste/lukiot vasta 6.12. eli itsenäisyyspäivänä.

Kilpailussa pelataan 5-7 kierrosta osanottomäärästä riippuen. Tavoitteena on 7 kierrosta.
Kilpailu on selokelpoinen (K=0,3) mutta pelaajalisenssiä ei vaadita.

PELIPAIKKA
Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki

AIKATAULU
Sunnuntaina 9.10.2005 Ala-asteiden sarja:
Ilmoittautuminen klo 10.00 - 10.45, 1. kierros klo 11.00 ja 7. kierros klo 17.00 (4 kierroksen jälkeen pidetään 
ruokatauko), palkintojen jako viimeisen kierroksen päätyttyä noin 17:15

Tiistaina 6.12.2005 Yläasteiden sekä lukioiden ja ammattikoulujen sarja:
Ilmoittautuminen klo 10.00-10.45, 1. kierros klo 11:00, 2. kierros klo 12:10, 3. kierros klo 13:20, 4. kierros klo 
14:30. Ruokatauko 14:30-15:00. 5. kierros klo 15:00, 6.kierros klo 16:10, 7.kierros 17:20.
Palkintojen jako noin klo 18:30

Sunnuntaina pelataan samalla aikataululla myös Opettajien ja kerhonohjaajien sarja

Aikatauluja voidaan tarvittaessa kaikkien sarjojen osalta tarkentaa kilpailun kuluessa.

PELINOPEUS
20'+10"/1z (20 minuuttia alkuaikaa ja lisäaikaa joka siirrosta 10 sekuntia)

MAKSUT
Viisi euroa (5 €) kaikissa sarjoissa. Maksu maksetaan pelipaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. 
 


