
*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 Shakkifoorumissa

http://www.shakkifoorumi.fi

(Jos et halua näitä viestejä, laita sähköpostia minulle)*

1. Liitolla koulushakin teemavuosi 2011

2. Internet-valmennuksessa vielä paikkoja

3. Valmennusstipendit haettavana vuodeksi 2011

**4. Shakkipedagogiikan kurssi 30.10.

5. Shakkifoorumi korvaa Shakkiblogin

**6. Koululaisten SM Turussa 6.-7.11.

7. Helsingin alueen koulukilpailut 9.-10.10.

**

**1. **Liitolla koulushakin teemavuosi 2011*

Suomen Keskusshakkiliitto on nimennyt vuoden 2011 koulushakin teemavuodeksi. Tavoitteena on innostaa koululaisia
shakin pariin, korostaa shakin myönteisiä vaikutuksia oppimiselle ja kannustaa kouluja ja shakkikerhoja nuorisoshakin
edistämiseen. Teemavuoden aikana tuodaan shakkia tunnetuksi koululaisille ja heidän vanhemmilleen. Toisaalta
edistetään shakkiseurojen koululaistoimintaa ja elvytetään koulujen shakkikerhoja.

Toimintamuodot

Shakin koululaislehti ilmestyy Shakin päivänä 16.1.2011. Kohderyhmänä on 2–4-luokkalaiset ja heidän vanhempansa.
Lehteä jaetaan shakin esittelyn yhteydessä, shakkiturnauksissa ja tapahtumissa koululaisille sekä lähetetään muille
halukkaille kouluille ja seuroille (ilmaiseksi). Lehti on 48-sivuinen ja sisältää useita artikkeleita, tehtäviä ja
haastattelu-ja. Lehden painos on 10 000 kpl. Lehden toteuttaa Shakkikustannus Oy, ja päätoimittaja on Suomen
Shakin päätoimittaja Marko Tauriainen.

Shakin esittely kouluissa aloitetaan tammikuussa 2011. Alkuvaiheessa valitaan muutama pilottialue, joissa toimii
aktiivinen paikallinen shakkikerho. Toistaiseksi mukaan ovat ilmoittautuneet JyS, LahS, MäntSK ja PSY sekä Espoon
Shakkiopetus. Mukaan pyritään saamaan lisäksi TammerSh, TSY ja EtVaS. SKSL hoitaa osan pääkaupunkiseudun
kouluista. Esittelijät saavat esittelymateriaalin ja koululaislehteä jaettavaksi kaikille kiinnostuneille. Kulukorvauksena
maksetaan seuroille 30 e/koulu ja 0,20 e/km. Lisäksi Internetissä on materiaalia koululaisille ja koulukerhojen vetäjille
sekä mahdollisesti keväällä pyörivä alkeiskurssi.

Avajaistapahtuma järjestetään Shakin päivänä 16.1.2011. Päätapahtuma pidetään Helsingissä. Lisäksi järjestetään
paikallisia tapahtumia. Tapahtumissa esiintyy julkkiksia ja maajoukkuepelaajia. Koululaiset pelaavat turnauksen.

Koululaiskilpailuja järjestetään teemavuoden aikana useita. Paikallisten turnausten lisäksi järjestetään koululaisten
SM-turnaukset keväällä ja syksyllä sekä Ruotsin mallin mukainen Schackfyran-tapahtuma Porissa.
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Shakkipedagogiikan kurssi järjestetään Helsingissä 30.10.2010 shakin esittelijöiden ja koulukerhojen vetäjille.

Tiedotus- ja opetusmateriaalia kootaan Internettiin. Liiton uusien Internet-sivujen alle tulee oma teemavuoden sivusto
vuoden 2010 aikana.*

**

2. Internet-valmennuksessa vielä paikkoja

*FIDE-valmentaja KvM Kalle Kiik vetää internet-valmennusryhmää torstaisin klo 18.30-20.30. Ryhmään voi vielä
ilmoittautua, jäljellä on vielä yli 30 valmennuskertaa. Koko vuoden maksu on 500 euroa, josta nuoret saavat
alennusta, joka riippuu siitä, mikä on heidän sijansa ikäluokan selolistalla. Ryhmässä on myös aikuisia pelaajia.

Valmennusluentovideoon voi tutustua osoitteessa

http://shakki08.1g.fi/kuvat/Valmennus2010*/

3. Valmennusstipendit 2011 haettavana 30.11. mennessä

*Valmennusstipendit 2011

SKSL julistaa haettavaksi enintään 500 euron suuruisia shakin valmennusstipendejä. Valmennusstipendi voidaan
myöntää nuorelle tai nuorten ryhmälle käytettäväksi valmennuk-seen vuoden 2011 aikana. Vähintään kolmasosa
stipendeistä pyritään suuntaamaan tytöille. Stipendin myöntäminen edellyttää valmennussuunnitelmaa
kustannusarvioineen ja yhteistyötä kokeneen shakkivalmentajan kanssa.

Myöntämiskriteereinä käytetään:

- valmennettavan lähtötasoa ikäluokkaansa verrattuna

- valmentajan kokemusta

- valmennussuunnitelman laatua

- valmennuksen määrää

- aktiivisuutta nuorten ja koululaisten SM-turnauksissa

Kyseiset kohdat kannattaa tuoda selvästi esiin valmennussuunnitelmassa. Tänä vuonna valmennusstipendin saaneilta
edellytetään myös yhteenvetoa toteutuneesta valmennuksesta.

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan SKSL:n toimistoon. Hakuaika päättyy 30.11.2010. SKSL:n hallitus päättää
stipendin saajista kokouksessaan 7.12.*

**4. Shakkipedagogiikan kurssi 30.10.

*SHAKKIPEDAGOGIIKAN TOINEN KURSSI

Suomen Keskusshakkiliitto SKSL ja Opettajien Shakkiyhdistys OSY järjestävät toisena vuotena

peräkkäin shakin opettamisesta kiinnostuneille kurssin, jonka läpikäyneet saavat lisävalaisua

shakin opettamisesta ja koulukerhon vetämisestä.
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Kurssille mahtuu 40 osallistujaa. Osallistuminen ei edellytä aiemman

kurssin suorittamista eikä syvällistä shakin tuntemusta.

Aika

Lauantai 30.10.2010 klo 12 – 18 (veso-kelpoinen)

Paikka

Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki, opasteet

autohallilta

Opettajina

Maan parhaat alan asiantuntijat

Kohde

Shakin opettamisesta kiinnostuneet koulujen shakkikerhojen

vetäjät ja sellaisiksi aikovat

Sisältö

Koulun shakkikerhon perustaminen, OPH:n ohjeet,

johdatus shakin opettamiseen, kokemuksia shakin

opettamisesta ala-asteella ja erilaisille nuorille, sovelias

shakkikirjallisuus. Kurssilla käydään läpi koko lukuvuoden

shakin opetusmateriaali, jota kurssin käyneet

voivat käyttää opetuksessaan. Kurssi antaa valmiudet

toimia kouluissa ja kerhoissa shakin opettajina, vaikka

opettajan oma shakin tuntemus olisikin vähäinen.

Maksu 15 € paikan päällä, sis. kevyen lounaan. Kaukaa tuleville

pieni matka-avustus.

Ilmoittaudu Maanantaihin 25.10.2010 mennessä sksl@kolumbus.fi

Kerro puhelinnumerosi.

Lisätietoja Antti Rytkönen 040 733 6785*

5. Shakkifoorumi korvaa Shakkiblogin

*Shakkifoorumi on avattu shakinharrastajien keskusteluareenaksi. Hallitus hyväksyi foorumin käyttösäännöt 30.6.
kokouksessaan.

Foorumia voivat katsella kaikki käyttäjät, ainoastaan rekisteröityneet voivat sinne kirjoittaa. Foorumin valvojina

about:blank

3 / 9 10.10.2010 11:20



toimivat Kullervo Joentakanen, Toivo Pudas, Jyrki Raki ja Marko Tauriainen. Ylläpitäjinä toimivat Toivo Pudas ja
Rauno Järvinen.

Pelkällä nimimerkillä ei Shakkifoorumiin voi kirjoittautua, vaan on ilmoitettava oikea etu- ja sukunimensä,
sähköpostinsa ja asuinpaikkakuntansa. Nimitiedot näkyvät vain foorumin muille rekisteröityneille käyttäjille,
ulkopuoliset näkevät vain nimimerkit.

http://www.shakkifoorumi.fi

Shakkiblogi on toiminut vuosina 2005-2010, ja sen päivitys lopetetaan. Vanhoja artikkeleita ja kommentteja voi
kuitenkin edelleen selata.

*6. Koululaisten SM Turussa

*

KOULULAISTEN SM 6-7.11.2010

Shakkikerho TuTS järjestää SKSL:n luvalla Koululaisten SM-turnauksen 6.-7.11.2010 Turussa. Pelaajalisenssiä ei
vaadita.

Pelipaikka: Luostarivuoren koulu, Luostarinkatu 13, 20700 Turku (koulun päärakennus).

Sarjat: Syntymävuosien mukaan:

A 90-93, B 94-95, C 96-97, D 98-99, E 00-.

Lisäksi pelataan kaikille ikäluokille yhteinen erillinen tyttöjen sarja F, jos osanottajia on riittävästi.

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki kilpailuvuonna joko peruskoulun tai keskiasteen oppilaitoksissa
opiskelleet.

Oheiskilpailu: O-sarja opettajille ja huoltajille samoilla peliajoilla ja samalla aikataululla.

Peliaika: 1h + 1h, 7 kierrosta sarjoittain

Osanottomaksut: Kaikkiin sarjoihin ja oheiskilpailuun 15 euroa

Ruokailu: Ruokailupaketti 25 euroa, sisältää la lounaan ja iltapalan, su aamiaisen ja lounaan. Erikseen ostettuna
lounas 8 euroa, aamiainen 7 euroa ja iltapala 5 euroa. Ruokailumahdollisuus voidaan taata vain etukäteen
maksaneille.

Majoitus: Koulumajoitus samassa koulussa la klo 18:00- su 09:00. Hinta 15 euroa. Varaukset ilmoittautumisen
yhteydessä. Muina aikoina pyydämme kääntymään turkulaisten majoitusliikkeiden puoleen.

Ilmoittautuminen: Maksamalla kaikki maksut Turun työväen shakkikerhon tilille: Liedon säästöpankki 430922-251805,
29.10.2010 klo 16 mennessä.

Lisäksi EHDOTTOMASTI tarkka erittely ilmoittautumisista ja suoritetuista maksusta sähköpostilla osoitteeseen:
inorri@utu.fi Ilmoitettavat asiat: henkilön nimi, koulu, syntymävuosi, sarja johon osallistuu sekä hänelle varatut
ruokailut ja majoitukset.
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Aikataulut:

Lauantai 6.11. Osanoton varmistus klo 8.30-9.30, 1. kierros klo 10, lounas klo 11-12.30,2. kierros klo 12.45, 3.
kierros klo 15 ja 4. kierros klo 17.30. Iltapala noudettavissa 17-18.30.

Sunnuntai 7.11. Aamiainen klo 8-9, 5. kierros klo 9, 6. kierros klo 11.30, lounas klo 12.30-14 ja 7. kierros klo 14.
Palkintojenjako klo 16.15.

Palkinnot: Sarjoittain kolmelle parhaalle mitalit ja A-E sarjoissa lisäksi parhaille kansainvälisiä edustuksia.

Oheiskilpailussa rahapalkinnot.

Tiedustelut: Ilkka Norri 040-821

4750, 02-2518 264 tai sähköpostitse osoitteella: inorri@utu.fi

*7. Helsingin alueen koulukilpailut 9.-10.10.

*

YLEISTÄ

Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää koulushakin HM-turnauksen

Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisten koulujen oppilaille.

Osanotto-oikeus on niillä, jotka ovat olleet vuoden 2010 aikana oppilaana

jossakin edellä määritellyssä 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 9.10.2010 Ala-asteiden sarja_*:

- Ilmoittautuminen klo 10.00 - 10.45

- 1. kierros klo 11.00 ja viimeinen kierros viimeistään noin klo 16.00
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- 3. tai 4. kierroksen jälkeen pidetään ruokatauko

- palkintojen jako viimeisen kierroksen päätyttyä viimeistään noin klo 17.00.

*_Sunnuntaina 10.9.2010 Yläasteiden sekä lukioiden ja ammattioppilaitosten sarjat_*:

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 15:30-16:00. 5. kierros klo 16:00,

6.kierros klo 17:10, 7.kierros 18:20.

Palkintojen jako noin klo 19:30

Aikatauluja voidaan tarvittaessa kaikkien sarjojen osalta tarkentaa kilpailun kuluessa.

PELINOPEUS

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

MAKSUT

Seitsemän euroa (7 €) kaikissa sarjoissa. Maksu maksetaan pelipaikalla ilmoittautumisen yhteydessä.

RUOKAILU

Ala-asteen kilpailussa mahdollisuus keittoruokailuun.

*8. Nuorten kalenteria

**19.-31.10. **Nuorten 8-18v MM-kisa Kreikka Halkidiki

*Tähän turnaukseen lähtevät valmentajina Kalle Kiik ja Jury Mavritchev. Matkanjohtajana on Mika Ebeling.

U18:Touko Setälä. Lari Linden, Aleksi Olander ja Riku Koskinen ylimääräisinä. U16: Erik Rönkä. Ilmo Setälä ja Akseli
Hosia ylimääräisenä. U14: Daniel Ebeling. Julius Rauramaa ylimääräisenä. U12: Matias Lappalainen. Eero Valkama
ja Ellis Saavalainen ylimääräisenä. G12: Gabriela Ebeling. U10: Jan Demidov. G10: Qiyu Zhou. Mikaela Ebeling
ylimääräisenä. U8: Tomi Kugappi. G8: Mariela Ebeling.

http://www.shakkifoorumi.fi/viewtopic.php?f=5&t=50&sid=1e6f49b0b6dbc8c04a4eda4e949d4cea

*6.-7.11. Koululaisten SM Turku

16.1. Koulushakkivuoden avaustapahtuma ja Shakin päivä Helsinki ym.

29.-30.1.2011 Koulujoukkueiden HM Helsinki

Helmikuu 2011 Koululaisten Pohjoismaiden mestaruus Norja

Huhtikuu (?) Koulujoukkueiden SM Pori

30.4.-8.5. Koululaisten MM Krakova Puola

2.-5.6. Nuorten pikashakin/joukkuepikashakin SM Vammala

Kesäkuu Nuorten SM TuTS Turku

14.-22.7. Nuorten U18 joukkue-EM Iasi Romania
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1.-16.8. Nuorten U20 MM Chennai Intia

2.-11.8. EU:n 8-14-vuotiaiden mestaruus Itävalta

10.-21.9. Nuorten EM Bulgaria Albena

Syyskuu 2011 Koulujoukkueiden PM (ala-asteet Tanska, yläasteet Islanti, lukiot Ruotsi)

Loka-marraskuu Koululaisten SM Tampere

12.-22.11. Nuorten MM Brasilia Rio de Janeiro

**8. LINKKEJÄ JA KUTSUJA YM*

*

Shakkifoorumi

*http://www.shakkifoorumi.fi

FIDEn turnauskalenteri <http://www.fide.com/calendar/>

http://www.fide.com/calendar/

Euroopan Shakkiliiton kalenteri 2010 <http://www.europechess.org/calendar223.aspx>

http://www.europechess.net/calendar-2/calendar-2010/

Pohjoismaiden Shakkiliiton kalenteri <http://www.sjakk.no/nordisk/events_calendar.html>

http://www.sjakk.no/nordisk/events_calendar.html

Keskusshakkiliitto

http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto

Shakkiliiton kalenteri 2010 <http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilk2009.htm>

http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilk2010.htm

Liiton tiedotteita kerhoille <http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/sksltied.htm>

http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/sksltied.htm

Valokuvia ja videoita eri tapahtumista <http://shakki08.1g.fi/kuvat/>

http://shakki08.1g.fi/kuvat/

<http://shakki08.1g.fi/kuvat/>

Shakkiliiton netti-televisio (tauolla konkurssin vuoksi) <http://floobs.com/user.html?id=4232>

ShakkiNet <http://www.shakki.net/>

http://www.shakki.net/

Ihan pähkinöinä (Marko Tauriaisen blogi) <http://www.shakkihistoria.blogspot.com/>
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http://www.shakkihistoria.blogspot.com/

Pohjois-Suomen Shakkiblogi <http://psmshakki.blogspot.com/>

http://psmshakki.blogspot.com/

Lauttasaaren Shakkikerhon blogi

http://lauttsk.blogspot.com/

Tammer-Shakin blogi

http://tammer.wordpress.com/

Kimmo Koskelan shakkisivut

http://bestbytest.blogspot.com/

Shakkiwikia

http://fi.shakki.wikia.com/wiki/Etusivu

Susan Polgar Chess Blog

http://susanpolgar.blogspot.com/

World Chess News (ruotsalainen shakkitelevisio)

http://www.worldchessnews.com/

Shakkikodin shakkinappulakisat

Nappulakisat 2010

Vuoden alustavat kilpailupäivät ovat 1) La 20.2., 2) La 10.4., 3) Su 6.6., 4) La 21.8. 5) La 2.10. ja 6) Su 19.12.

*YLEISTÄ*

Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää Shakkikodissa "nappulakisoja" uusille tai vähän aikaa shakkia harrastaneille
nuorille.

Kilpailu pyritään pelaamaan tasavahvoissa ryhmissä. Ryhmien koko on 4-8.

Koska kilpailu on tarkoitettu turnauksiin tutustuville pelaajille, se EI ole SELO-kilpailu, ja lisenssiä ei vaadita.

Pelaajat, joiden vahvuusluku on saavuttanut tason 1600 tai yli, eivät voi näihin turnauksiin osallistua.

*AIKATAULU*

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

*PELINOPEUS*

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

*MAKSUT*

Osanottomaksu on kuusi euroa (6 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (4 € pelaajat / 6 € muut)

*PALKINNOT*

about:blank

8 / 9 10.10.2010 11:20



Ryhmien kolme parasta palkitaan.
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