
Manhem Open kutsuu alle 15-vuotiaita nuoria  

1 / 7 8.10.2008 17:12

Aihe: Manhem Open kutsuu alle 15-vuotiaita nuoria
Lähettäjä: Toivo Pudas <toivo.pudas@fimug.fi>
Päiväys: Wed, 08 Oct 2008 15:56:29 +0300
Vastaanottaja: ei-julkituotuja-vastaanottajia: ;

Nuorisoshakin sähköpostilistan ylläpito:
Toivo Pudas mailto:toivo.pudas@fimug.fi
040-5707400
Vanhat viestit: http://www.shakki.net/nuoriso/forum/mail.htm
Ajantasaista shakkielämän seurantaa ja keskustelua Shakkiblogissa:
http://www.shakki.net/blog
(Jos et halua näitä viestejä, laita sähköpostia minulle)

Nuorisoshakin sähköpostilista 8.10.2008
1. Lokaviikkojen avajaisiin tarvitaan muutama nuori
2. Manheim Open kutsuu suomalaisia alle 15-vuotiaita
3. Suomelta Vietnamiin nuorten MM-edustusjoukkue
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1. Lokaviikkojen avajaisiin tarvitaan muutama nuori

Sunnuntaina 12.10. järjestetään Helsingin Kampin Narinkkatorilla nuorten syyslomaviikon tapahtumien avajaiset.
Seuraavalla viikolla kaupungin nuorisotoiminta, harrastus- ja kulttuurilaitokset ovat järjestämässä ohjelmaa nuorille.
Shakkiliitto on mukana omalla ohjelmallaan (opastusta ja pelaamista). Torilla on myös musiikki, tanssi, parkour- ym
esityksiä, tuunaamista yms.

Paikalle ovat jo lupautuneet Heikki Luoma, Markku Hartikainen, Anna-Mari Hursti, Toivo Pudas, Harri Hurme ja
Tuomo Halmeenmäki. Tämän lisäksi olisi hyvä, jos mukana olisi muutamia nuorempia shakinharrastajia
esimerkiksi näyttämässä miten tandemia pelataan, pelaamassa yleisöä vastaan, antamassa simultaaneja yms.
Tälle joukolle on tarjolla soppatykki läheisellä Annantalolla ja mehut ja kahvit torin backstagella.

Tilaisuus kestää virallisesti klo 14-18. Shakkiliitolle on varattu 3x3 metrin kokoinen lämmitetty teltta, jonka
joudumme itse pystyttämään. Teltat tulevat klo 10, eli jos jollakulla pystytystaitoisella olisi aikaa pistäytyä apuna,
niin tervetuloa vaan. Lämmin pukeutuminen sään mukaan.

http://www.lokaviikot.fi/

Kuvia edellisestä pr-tempauksesta Taiteiden yönä:
http://shakki08.1g.fi/kuvat/Taiteiden%20y%F6%202008/

Yhteys minuun toivo.pudas@fimug.fi tai 040-5707400.

2. Manhem Open kutsuu suomalaisia alle 15-vuotiaita

Göteborgissa järjestettävä kansainvälinen Manhem Open nuorisoturnaus pidetään tänä vuonna 30.10.-2.11.
Aikaisemmin on suomalaisia houkuteltu ilmaisella asumisella, mutta tällä kertaa sellainen on luvattu virolaisille.
Suomalaiset saavat toki edullisen majoituksen 240 kruunulla (kolme päivää). Osallistumismaksu on 200 kruunua.
Ilmoittautuminen 17.10. mennessä. Ohessa kilpailukutsu ruotsiksi. 

http://www.ssmanhem.se/

3. Suomelta Vietnamiin nuorten MM-edustusjoukkue

Vietnamissa järjestetään 8-18-vuotiaiden MM-kisa 19.-31.10. Matkanjohtajana ja valmentajana toimii FM Mika
Ebeling ja mukana ovat seuraavat pelaajat:

U18 Frans Valli, 
U16 Roope Kiuttu, 
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G16 Laura Savola, 
U14 Erik Rönkä, 
U12 Daniel Ebeling, 
G10 Gabriela Ebeling, 
G8 Qiyu Zhou. 

http://wycc2008.vietnamchess.com/index.php
http://wycc2008.vietnamchess.com/index.php?/en/players-chess-results.com.html

4. Eurooppa-Cupissakin ainakin yksi suomalainen nuori

Seurajoukkueiden Eurooppa-Cup järjestetään Kreikan Halkidikissa 16.-24.10. Tällä kertaa mukana on ainakin yksi
suomalainen nuori: Kim Räisänen on ilmoitettu Matinkylän Shakkikerhon pelaajaksi numero 8.
http://ecc2008.chessdom.com/ecc-2008-participants-open-section/

Mukana ovat Suomesta Tammer-Shakki ja Matinkylän Shakkikerho. Lisäksi Tomi Nybäck pelaa Werder-Bremenin
joukkueen kakkospöydällä.

5. Nuorten SM ensi vuonna perinteiseen aikaan

Liiton hallitus on tiistaina päättänyt, että ensi vuoden nuorten SM-kisa järjestetään ensi vuonna perinteiseen aikaan
4.-7.6.2008. Asiasta käytiin perusteellinen keskustelu Shakkiblogissa, ja tarjolla oli toinen päivämäärä 24.-27.6.
Oulu siis järjestää kisan kesäkuun alussa. Vuoden 2010 nuorten SM myönnettiin samassa kokouksessa
Matinkylään. Ainoana hakijana 2010 joukkueiden pikashakin SM:ään oli Tammer-Shakki, jolle se myönnettiin.

Blogissa järjestettiin myös asiasta salainen äänestys, ja tulos oli jokseenkin tasan. Äänestäjiä oli 23 kpl.

Lokakuussa blogissa veikataan JSM-liigan voittajaa. Äänestysalue on alimpana blogin oikeassa reunassa.

Lahdessa pidettävän nuorten pikashakin SM-kisan päivämäärä on muutettu sunnuntaiksi 23.11. mahdollisten
sisääntekolauantaiden vuoksi.

6. Nuorisovalmennus jatkuu, ehkä ensi vuonna kahdessa ryhmässä

Liiton nuorisovalmennusryhmä on nyt toiminut kahdeksan kuukautta, ja ensi vuodesta on jo keskusteltu. Virolainen
KvM ja FIDE-valmentaja Kalle Kiik valmentaa nuoria internetin välityksellä kerran viikossa. Työvälineinä on ICC eli
Internet Chess Club, jossa on pelilauta näkyvillä, sekä Teamspeak äänipalvelin, jossa valmentaja puhuu ja oppilaat
kuuntelevat. Oppilaat kirjoittavat omat vastauksensa ja kysymyksensä ICC:n avulla.

Lisäksi jokainen kaksituntinen valmennusrupeama otetaan videotiedostoksi, jolloin mahdolliset poissaolijat voivat
imuroida videot ja käydä ne läpi omalla ajallaan.

Nykyinen valmennusryhmä toimii yhtenä ryhmänä, vaikka pelaajat ovat hyvin eritasoisia. Ensi vuodeksi harkitaan
ryhmän jakamista, mikä tarkoittaisi ehkä myös muiden kuin nuorten ottamista mukaan toimintaan. Kiinnostuneet
voivat ottaa yhteyttä valmennustoimikunnan vastuuhenkilöön Sauli Tiittaan sauli.tiitta (at) iki.fi.

Valmennusryhmän jäsenet ja heidän selonsa ryhmän alkaessa helmikuussa:

1     Daniel Ebeling     MatSK        1870 
2     Touko Setälä     PSY             1690 
3     Ilmo Setälä     PSY                1615 
4     Antti Uusitupa     TuTS          1633 
5     Julius Rauramaa     MatSK    1659 
6     Matias Lappalainen     JyS     1443 
7     Henri Siltala     HSK              1552 
8     Roope Kiuttu     OSS             2152 
9     Jere Huovinen     SH-77         1435 
10     Teemu Pudas     ESK           2223 
11     Zhou Qiyu     Sh-77             1642 
12     Mikko Kurkijärvi     MatSK      2074 
13     Roger Norri     TuTS                 1630 
14     Aleksi Olander     TuTS             1691 
15     Anselmi Carpelan     TuTS         1481 
16     Tero Savola PSY                     1563.

7. Nuoret pelaajat nousevat esiin JSM-kierroksilla
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Nuoria pelaajia on paljon mukana nykyisessä joukkueshakin SM-kilpailussa. Erityistä julkisuutta on saaanut mm.
Mikkelin Henri Mynttinen, josta on uutinen Länsi-Savossa:
http://www.lansi-savo.fi/Torsti/8502654.html

SM-liigassa on ollut alle 20-vuotiaita nuoria pelaamassa mm. Vammalan ykkösjoukkueessa Mikko Niemi ja Henri
Pohjala, Matinkylällä Kim Räisänen, Joensuulla on vakiokokoonpanossa Aleksander Volodin ja Janne Myller,
Janne Tuononen, Tammer-Shakilla Pekka Köykkä ja Velhoilla Mika Laitinen.

8. Nettishakkikurssi ja kerhovalmentajille koulutusjärjestelmä verkkoon

Forssalainen Raimo Rintamäki, Shakkiaapisen luoja, on mukana kun Forssan shakkikerho (rekisteröitymätön
peliporukka) ja Wahren opisto (paikallinen kansalaisopisto) valmistelevat parhaillaan Verkko-opistoon
https://www.verkko-opisto.net/index.php/Opistot 
(kahdentoista Etelä-Suomalaisen kansalaisopiston yhteinen moodle-alusta)  nettishakkikurssia, jonka alustava luuranko on
selattavissa vierailijatunnuksella osoitteessa https://www.verkko-opisto.net/course/view.php?id=297 Kurssin opettajaksi on
lupautunut Tapio Salo (yksi Salon shakkileirin puuhamiehistä). Ensimmäinen toteutus alkaa tammikuussa 2009.

Shakkiliitto on mukana kehittämistyössä.

Kerhovalmentajakoulutuksen voisi ehkä toteuttaa kätevästi itseohjautuvana moodle-kurssina, jossa kurssin sisäisellä
foorumikeskustelulla vietäisiin prosessia eteenpäin niin, että uusia kouluttajia voisi liittyä rinkiin milloin tahansa saaden jo
valmiksi jäsennetyn materiaalin heti käyttöönsä ja pääsisivät siten nopesti prosessiin mukaan.

- kouluttajaverkosto muodostuisi käytännössä em. kerhovalmentajakurssin osanottajajoukon käytännön toiminnan kautta
laajentuessa.

- Forssalaisten aloittama puuha voisi toimia tuon yhteisen materiaalin siemenenä varsinkin, jos kerhovalmentajakoulutus
saataisiin mahdollisimman pian liikkeelle niin, että sen osallistujat voisivat osallistua materiaalin valintaan, kehittämiseen ja
testaukseen.

Rintamäki olettaa, että tälläisen itseohjautuvan "Nettishakkivalmentajakurssin" toteutus olisi suhteellisen helppo käynnistää
tuola Verkko-opistossa. Samalla se tulisi automaattisesti tarjolle koko Verkko-opiston (12 opistoa) alueella. Todennäköisesti
sen laajentamiseen koko maan laajuiseksi ei myöskään olisi mitään esteitä.

Mukana olevat liiton edustajat rekisteröidään työn alla olevan kurssin ohjaajiksi, jolloin voimme jatkaa tätä ideointia kurssin
opettajien foorumissa.

Rintamäki on nyt jo alkumetreillä todennut, että miten tahansa toteutettuna edessä on melkoisen mittava urakka. Sen vuoksi
olisi todella enemmän kuin toivottavaa saada puuhaan mukaan mahdollisimman pian laajempi valmentajien joukko, joka
organisoidulla tavalla kehittäisi ja ylläpitäisi vuosien ja kurssitoteuteusten saatossa kumuloituvaa ja kehittyvää materiaalia.

9. Anand ja Kramnik kohtaavat lokakuussa, kiinnostaisiko yhteinen seuraaminen?

World Chess Championship ottelu alkaa 14.10. Saksassa Anandin ja Kramnikin välillä. Viimeksi vuosituhannen
alussa Kramnikin ja Kasparovin kohtaamista seurattiin yhteisissä tilaisuuksissa Shakkikodissa, samoin Kramnikin
ja Topalovin kohtaamista pari vuotta sitten.

Nyt meillä olisi käytettävissä liiton Teamspeak -äänipalvelin, jonka avulla tällaiseen tilaisuuteen voisi osallistua
kuka tahansa millä puolen Suomea tahansa. Kiinnostuneet ilmoittautukoot minulle, niin järjestän yhteydet ja
tunnukset kuntoon. Puhepalvelin mahdollistaa 25 yhtaikaista seuraajaa ja keskustelijaa kerralla.

http://www.uep-worldchess.com/

10. Nappulaturnaukset jatkuvat 25.10. neljättä vuotta Helsingissä

Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää Shakkikodissa "nappulakisoja" uusille tai vähän aikaa shakkia harrastaneiden
kesken. Kilpailu pyritään pelaamaan tasavahvoissa ryhmissä. Ryhmien koko on 4-8. EI SELO-kilpailu, ja lisenssiä
ei vaadita.

Ilmoittautuminen aina pelipaikalla klo 9:00 - 10:00. Kilpailu alkaa klo 10:20 ja päättyy noin 17 mennessä.

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

Osanottomaksu on viisi euroa (5 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (3 € pelaajat / 5 € muut)
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Ryhmien kolme parasta palkitaan.

Edellisen turnauksen tulokset:
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/turnaus/muut/Sn-2008-4t.htm
ja kuvia:
http://shakki08.1g.fi/kuvat/Nappulaturnaukset%202008/

Shakkikalenteria:

3.-18.10. World Mind Games Kiinassa (mukana Nybäck ja Puuska)
11.10. Oulun selokelpoinen pikashakkiturnaus
11.-12.10. Helsingin koulumestaruuskilpailut
11.-12.10. Lahden Shakin turnaus
12.10. Shakkitapahtuma(kin) nuorille Kampin Narinkkatorilla
12.10. Turun avoin pikashakkiturnaus
13.-16.10. Joukkuepikashakin HM
14.10.-2.11. World Chess Championship Anand-Kramnik
16.-24.10. Seurajoukkueiden EM (Kallithea, Kreikka)
19.-31.10. Nuorten (-18v.) MM (Vung Tau, Vietnam)
25.10. Jussi Toikan muistoturnaus Kotka
25.10. Nappulaturnaus Shakkikoti
25.10. Pohjois-Suomen avoin 15+15 min. mestaruusturnaus Oulu
25.10. Remin nopean shakin turnaus 
26.10. Nopean shakin sarja Shakkikoti
12.-25.11. Shakkiolympialaiset Dresden Saksa

15.-16.11. Tampere U10-U20 Koululaisten SM (henkilökohtainen)
23.11. Lahti Nuorten pikashakin SM-turnaukset (joukkue- ja henkilökohtainen) 
29.11. Nappulaturnaus Shakkikoti Helsinki

FIDE:n turnauskalenteri.

Euroopan Shakkiliiton kalenteri 2008.

Pohjoismaiden Shakkiliiton kalenteri. 

Keskusshakkiliiton kilpailukalenteri loppuvuodeksi.

Syksyn shakkikalenteria Shakkiblogissa: 

Nuorison kv-kalenteri 2008

Valokuvia ja videoita eri shakkitapahtumista

_____________________________________________________________

KILPAILUKUTSUJA

MANHEM OPEN 2008 October 30th - November 2nd

SCHACKSÄLLSKAPET MANHEM

invites you to the twentyeighth edition av our international youth tournament (1993-), MANHEM OPEN. The
competition is held between October 30th and November 2nd 2008 and is open for players rated above 1450. A
maximum of fifty players is allowed to take part.

The tournament system is seven rounds Swiss with a time limit of 100 minutes for 40 moves and then 1 hour for 24
moves. The playing site is the Göteborg Chess Centre, Vegagatan 20 (tram 1, 2 or 13 from the Central station,
tram stop “Olivedals¬gatan” or ”Prinsgatan”, or tram 6 from “Nordstan”, tram stop “Prinsgatan”). Cafeteria at the
playing site.

The strongest Swedish players are personally invited, as well as the strongest girls in Sweden. Further,
representatives of Denmark, Estonia, Finland, Hamburg, Latvia, Lithuania, Narva, Norway, Poland, S:t Petersburg
and Germany are invited.
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TIME SCHEDULE
Thurs Oct 30 1230 Sign up
1300-1620 Round 1
1730-2050 Round 2
2100-2300 Adjourned games
Fri Oct 31 0930-1250 Round 3
1430-1750 Round 4
1800-2200 Adjourned games
Sat Nov 1 0930-1250 Round 5
1430-1750 Round 6
1800- Adjourned games
Sun Nov 2 0930- Round 7
ca 1600 Prize ceremony

PRIZES

1. prize: 2 000 SEK + memorial prize
2. prize: 1 000 SEK + memorial prize
3. prize: 500 SEK + memorial prize

Further, one third of the participants are awarded with book prizes, rating prizes included.

Entries by October 17th at the latest to

Mats Eriksson
Pärt-Antons Gata 53
426 79 Västra Frölunda
tel 031 - 24 47 45 (chess club)

 

Entries shall include name, full address, phone number, date of birth, chess club and preferably e-mail.

At the same time, the entry fee of 200 SEK shall be sent to SS Manhem´s postal giro account 42 28 22 - 7. Make
sure not to be late!

We can offer simple accommodation at the playing site – with beds or foam-rubber mattresses - at a prize of 240
SEK for all three nights. Kitchen and shower available. Get in touch at October 17th at the latest!
_____________________________________________________________

HELSINGIN 
KOULULAISKILPAILU 2008 

YLEISTÄ 
Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää koulushakin HM-turnauksen (Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniainen)
koulujen oppilaille. Osanotto-oikeus on niillä, jotka ovat olleet vuoden 2008 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
ammattioppilaitokset.

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 
Lauantaina 11.10.2008 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

Sunnuntaina 12.10.2008 Yläasteiden sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten 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
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Aikatauluja voidaan tarvittaessa kaikkien sarjojen osalta tarkentaa kilpailun kuluessa.

_____________________________________________________________

Koululaisten SM 15.- 16.11.2008 Tampereella

 Tammer-Shakki ry järjestää SKSL:n luvalla Koululaisten SM-turnauksen 15 -16.11 2008 Tampereella.
Pelaajalisenssiä ei vaadita.

 Pelipaikka: 
Amurin koulu, Satakunnankatu 60, Tampere

 

Sarjat: Syntymävuosien mukaan: A 88-91, B 92-93, C 94-95, D 96-97, E 98->

Peliaika:  1 h + 1 h, 7 kierrosta sarjoittain

Osanottomaksut:   15 euroa

 

Ruokailu:  Ruokailupaketti 17 euroa, sisältää la lounaan ja iltapalan, su aamiaisen sekä lounaan. La-aamuna on
myös mahdollisuus aamiaiseen, jolloin  koko paketin hinta on 20 euroa. Erikseen ostettuina on lounas 6 euroa,
iltapala 4 euroa, aamiainen 4 euroa. Ruokailumahdollisuus voidaan taata vain etukäteen maksaneille,
ruokailulipukkeita on erikseen myynnissä päivittäin vain rajoitettu määrä.

 

Majoitus: Majoitukseen on varattu la-su koko Hostel Sofia, yhteensä 67 paikkaa, osoite on Tuomiokirkonkatu 12.
Pe-la yöksi on varattu 3*4hh.

Hinnat: 2hh 65,00 e (32,50 e/hlö, 3hh 75 e (25/hlö),

4hh 96,00 e (24/hlö), lisäksi 8 kpl patjapaikkaa 10 e/hlö 2 h huoneessa.

Varaukset tehdään Tammer-Shakin kautta ja ne on maksettava viimeistään
17.10. Myös yksittäisen nais/mies-paikan voi varata.

Pelipaikalta on halukkaille ilmainen kuljetus la-iltana Hosteliin, samoin
su-aamuna Hostelilta pelipaikalle, matka on n. 1,5 km. Majoitus ei sisällä
aamiaista.

                                           

Ilmoittautuminen: Maksamalla kaikki maksut Tammer-Shakin tilille, Luopioisten Säästöpankki: 451077-234537.
 Majoitus on maksettava viimeistään 17.10, ruokailu ja osanotto 7.11. Lisäksi erittely ilmoittautumisesta ja
suoritetuista maksuista sähköpostilla: jaakko.mantyniemi (at) ifsworld.com..

 

Aikataulut:                          

Lauantai 15.11                    Aamiainen ja osanoton varmistus klo 8.30-9.30, 1.kierros klo 10, lounas
11-12.30, 2. kierros klo 12.45, 3. kierros klo 15,  4.kierros klo 17.30. Iltapala
noudettavissa klo 16 -17.30.

Sunnuntai 16.11                 Aamiainen klo 8-9, 5. kierros klo 9, 6.kierros klo 11.30, lounas 12.30-14,
7.kierros klo 14

Palkinnot:                            Sarjoittain kolmelle parhaalle mitalit
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Seuraamukset:                   SKSL:n hallitus antaa sarjojen parhaille edustusoikeuksia kv-kisoihin.         

Tiedustelut:                         Jaakko Mäntyniemi, jaakko.mantyniemi (at) ifsworld.com., 0400-733761 tai

                                            Eerikki Maula, , 040-8258500.
_____________________________________________________________

Nuorten pikashakin SM-kilpailut Lahdessa 23.11.2008

Pelipaikka: Lahden Nuorisokeskuksen Kasisali, Sammonkatu 8, Lahti (sisäänkäynti pihan puolelta).

Sarjat: joukkuekilpailu (4 saman seuran pelaajaa) alle 20-vuotiaille (1988 tai myöhemmin syntyneet), alle 16 v.
(1992-) ja alle 12 v (1996-). Henkilökohtainen kilpailu alle 20 v. (1988-),

alle 18 v. (1990-), alle 16 v. (1992-), alle 14 v. (1994-), alle 12 v. (1996-) ja alle 10 v. (1998).

Aikataulu: sunnuntaina 23.11. osanoton varmistus joukkuekilpailuun klo 10.00 - 10.30, kilpailut alkavat klo 11.00.
Henkilökohtaiseen kilpailuun ilmoittautuminen klo 14.30 mennessä, kilpailut alkavat klo 15.00.

Selot ja lisenssi: Kilpailut ovat selokelpoisia. Lisenssi vaaditaan, paitsi alle 12 v. ja alle 10 v. sarjoissa.

Osanottomaksu: joukkuekilpailu 25 euroa/joukkue, henkilökohtainen kilpailu 10 euroa.

Ilmoittautuminen: joukkuekilpailuun maksamalla osanottomaksu pankkiin LahS:n tilille Sampo

800012-71047319 viimeistään 17.11. Henkilökohtaiseen kilpailuun voi ilmoittautua vielä pelipaikalla, mutta
mielellään etukäteen allaoleville.

Lisätietoja: Jukka Tolkki 044-0464431  tai Jouko Äijälä 040-7638680

Pelipaikan buffetissa on tarjolla edullisesti lämmintä ruokaa ja virvokkeita.


