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1. Tomi Nybäckistä postimerkki

Viikonloppuna ovat edessä Werder-Bremenin ensimmäiset Bundesliga-ottelut kaudela 2005-2006. Werder-
Bremenin sivuilla on julkaistu joukkueesta tehty Suomen postimerkki, jonka löytää osoitteesta:
http://www.werder-schach.de/index.php?id=aktuell

Tomi on lähdössä alle 20-vuotiaiden MM-kisaan Turkissa 8.-23.11.2005. Mukana on isot joukkueet mm. Kiinasta, 
Intiasta, Venäjältä ja tietysti Turkista. Pohjoismaista ainoastaan Tanskalla on valmentaja mukana, Per Andreasen.

http://www.tsf.org.tr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=19&Itemid=27

Magnus Carlsen teki huipputuloksen 8/9 Gausdal Troll Mastersissa,
suoritusluvulla 2794.  Tällä hetkellä hän pelaa Tanskassa Samba-cupissa.
Vielä on edessä FIDE:n World Cup 2005.

http://home.online.no/~eirikgu/troll2005/
http://www.skanderborgskakklub.dk/gm2005/html/nyheder/menu_nyheder.asp
http://www.worldchesscup2005.com/main.asp

2. Tarvittaisiinko shakkiaiheinen blogi?

Nuorisoshakkitiedotusta on hoidettu pääasiassa tällä sähköpostilistalla
muutaman vuoden. Sen jälkeen on keksitty monia uusia välineitä, mm.
blogit. Löytyisikö Suomesta joku kirjoittaa osaava, joka ottaisi
tehtäväkseen kirjoittaa shakkiaiheista blogia?

Blogi on eräänlainen julkinen päiväkirja, jonka päivittäisiin viesteihin
voivat lukijat vastata. Toistaiseksi olen nähnyt yhden shakkiaiheisen
blogin virolaisilla sivuilla, mutta niitä on näköjään muitakin.
http://vaatleja.blog-city.com/

Jos haluaa saada käsityksen, millainen blogi voi olla, katsokoon vaikkapa
seuraavia nettiosoitteita:
http://www.chessninja.com/dailydirt/
http://www.queensac.com/chessblog.html
http://chessmind.powerblogs.com/
http://www.thetooheys.com/patzer/
http://www.soleyphotos.com/chessblog/
http://boylston-chess-club.blogspot.com/2005/09/measuring-chess-blogosphere.html
http://blogshares.com/industries.php?id=1342

Ja jotta saisitte paremman käsityksen mitä blogit voivat olla, tässä
sellainen jossa keskustellaan mm. blogeista:
http://www.matkalla.org/blog/

Ja google-kooste sanoista blogi ja shakki:
http://www.google.fi/search?hl=fi&q=blogi+shakki&btnG=Google-haku&meta=



Monet blogit ovat esimerkiksi naisten henkilökohtaista päiväkirjaa, ja yksi sellainen
"Suklaatasuurempaa" tyhjeni juuri eilen  ilmeisesti liian avointen
kirjoitusten vuoksi. 

Blogin ominaisuuksia:
- blogista vastaa yksi tai useampi ihminen
- vastaava tunnetaan nimellä tai voi olla nimimerkki
- blogitekstejä voivat lukijat kommentoida ja ne julkaistaan välittömästi
- vastaava voi poistaa omia tekstejään ja kommentteja
- tekstit eivät välttämättä säily missään, ellei bloginpitäjä halua (kuten esimerkiksi uutisryhmät)
- on olemassa valmiita ilmaisia blogikoneita, eli kirjoittajalta ei vaadita lainkaan atk-taitoja

3. Antti ja Katarina Tanskaan, Jaakko Manhem Openiin

Tanska järjestää avoimen alle 9-vuotiaiden kisan "Det åbne
Gladsaxe-mesterskab  i skoleskak i de 9- åriges aldersgruppe." Suomesta
osallistuvat Antti Uusitupa Turusta ja Katarina Jakimtchouk Helsingistä.
Kisa on parhaillaan menossa 19.-23.10.2005
http://www.skoleskak.dk/kalenderen/Indbydelser/2005/0926.htm

Turkulainen tuore koululaisten Suomen mestari Jaakko Oksa edustaa Suomea
Göteborgissa 3.-6.11. järjestettävässä nuorisoturnauksessa Manhem
Openissa. Suomi olisi saanut kisaan kaksikin osanottajaa, mutta kymmenen
kärkipelaajan joukosta muilla oli esteitä. Turnauksen ikäraja on 1990 ja
jälkeen syntyneet, ja vielä ehtii mukaan jos ilmoittautuu Esko
Nuutilaiselle perjantaina 21.10.

http://www.schackforum.se/gamla/Inbjudanmanhem1.doc

4. Missä pidetään koululaisten PM 2006?

Koululaisten SM-kisa pidettiin Espoossa viime viikonloppuna. Turkulaisia
taisi olla eniten mitalistien joukossa. Kaksi parasta kustakin sarjasta
saa paikan koululaisten PM-kisaan, joka järjestetään helmikuussa Suomessa.
Kisapaikkakuntaa ei ole vielä tiedossa.

Viron ja pohjoismaiden yhteistyö saattaa jatkua koululaiskisassa, alustavasti 
on suunniteltu, että joka sarjaan voisi tulla myös yksi virolainen pelaaja.

PM-kisaan osallistumisoikeuden saaneet:
U20: Kalle Niemi ja Juha Hynninen
U16: Jaakko Oksa ja Eric Malmi
U14: Laura Savola ja Mikko Kurkijärvi
U12: Roope Kiuttu ja Vihtori Immonen
U10: Harri Peltoniemi ja Tommi Tuomola

Valokuvia turnauksesta on osoitteessa:
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/koulusm05web/index.htm

Kisa oli hyvin kamppailullinen, tasapelien määrä oli hämmästyttävän pieni
jopa viimeisillä kierroksilla.
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/koulsm05.htm

5. Tandemin Helsingin mestaruuskisa lauantaina 22.10.

YLEISTÄ
Helsingin Shakkiliiton (HSL) luvalla järjestetään Tandemin HM-turnaus
Shakkikodissa 22.10.2005. Kilpailu pelataan täyskierroskilpailuna kaikki
parit kaikkia vastaan.

PELIPAIKKA
Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki.

AIKATAULU
Ilmoittautuminen lauantaina 22.10. klo14:00 - 15:00. Kilpailu alkaa heti
tämän jälkeen. Noin puolivälissä on puolentunnin ruokatauko.



PELINOPEUS
Peliaika kilpailussa pikapelissä käytetty 5'+5'.

MAKSUT
Ilmoittautuminen pelipaikalla ja osanottomaksu on kymmenen euroa (10 €).

PALKINNOT
Kolme parasta joukkuetta palkitaan mitalein.

MUUTA
Nappulat on aina jätettävä pöydälle ja pelin jälkeen alkuasemaan. Ajalla
häviää, matilla häviää, virhesiirrolla häviää. Vain voitosta piste.
Neuvottelu sallittu, itse siirrettävä, itse painettava kelloa. Tuomarin
päätöksestä ei voi valittaa. Tarkemmat säännöt pelipaikalla. Voi tulla
yksinkin ja sopia parista pelipaikalla.

6. Neljäs shakkinappulakisa sunnuntaina 13.11.

Neljäs shakkinappulakisa aloittelijoille ja vähän pelanneille järjestetään
Helsingin Shakkikodissa sunnuntaina 13.11.

Ilmoittautuminen on klo 9-10 ja pelit klo 10-17. Turnaus kestää 5 tai 7
kierrosta osanottajamäärästä riippuen.

Jokaiselle haetaan omantasoistaan vastusta, eli turnaus sopii mainiosti
ihan ensikertalaisillekin.

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)

Edellisten kisojen tulokset ja kuvia:
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/Sn-kisa-2005-1.htm
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/Sn-kisa-2005-2.htm
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/Sn-kisa-2005-3.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/nappula05web/index.htm

7. Kerhojen kokous on Helsingissä sunnuntaina 23.10.

Asiasta kiinnostuneille tiedoksi Suomen Keskusshakkiliiton kerhojen
kokouksen esityslista ja toimintasuunnitelmaesitys vuodelle 2006.
Talousarvioesityksen voi kukin hankkia omalta kerholtaan, jos kiinnostaa.
Olen poistanut tästä esityslistalta niiden kerhojen nimet, jotka ovat
erottamisuhan alaisina. Nekin voivat tulla kokoukseen, kunhan maksavat
rästinsä ennen kokousta.

Kun etukäteen keskustelemme asioista, voi lopputulos parantua paljonkin.
Kokous on se, joka asioista lopullisesti päättää. 

Kutsusta poiketen myös Olli Sisättö on jäämässä pois liiton hallituksesta.
Hänet valittiin tarauksen jäsenenä, mutta nykyään hän edustaa Vammalaa.
Tammer-Shakki esittää tilalle Jaakko Mäntyniemeä.

8. Nuorisovalmennuksen päävalmentaja edelleen haussa

Liitto pisti nuorison päävalmentajan paikan hakuun 30.9. mennessä, mutta
sopimusta ei ole syntynyt. Voi olla, että vanhempien pelaajien valmennus
alkaa vasta ensi vuoden alusta.

Ns. nuorempien ryhmä voidaan käynnistää Shakkikodissa, jos riittävästi
oppilaita (selo alle 1700) löytyy. Opettajaksi on lupautunut virolainen
fidemestari Aarne Hermlin. Kiinnostuneet ilmoittautukoot Toivo Pudakselle
puh 040-5707400.

9. Kalenteria



22.10. Kaakonketju 4., Lappeenranta
22.10. Avoin Tandemin Helsingin Mestaruus (Shakkikoti)
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/tandem.htm
23.10. Turun avoin pikashakkiturnaus 
23.10. Kerhojen kokous Helsinki
29.10. Remin Nopea shakki Vantaa Koivukylä
http://www.shakki.net/turnaukset/reminopea05.txt
31.10.-28.11. Shakkikotiturnaus maanantaisin (Helsinki, HSL)
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/
5.-6.11. Salon turnaus 
5.-6.11. Raahen turnaus
http://www.shakki.net/turnaukset/raahe05.txt
8.-21.11. Nuorten alle 20-v MM-kilpailu Istanbul Turkki 
12.11. JSM
http://www.shakki.net/sksl/jsm05/
13.11. Shakkinappulaturnaus Shakkikoti
18.-20.11. Helsingin Shakkiliiton viikonlopputurnaus
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/
19.-20.11.Kankaanpään turnaus
26.-27.11. OSS:n turnaus Oulu
2.-4.12. ESK:n turnaus Helsinki
2.-4.12. TuTS:n turnaus Turku
3.12. Kaakonketju 5 Imatra
4.12. Shakin esittely Lumilyhdyn Joulukalenterissa MTV3
http://www.lumilyhty.net/
6.12.  Koululaisten Helsingin mestaruus
9.-11.12. X:n turnaus Helsinki
17.12. Nopean shakin turnaus Shakkikoti
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/
27.12.-8.1. Helsingin mestaruusturnaus

2006 29.-30.7.Joukkuepikashakin SM Pori
2006 Pikashakin SM Remi Vantaa
2006 3.-9.7. Avoin SM TSY Turku
2006 Nopean shakin SM ESK (Helsinki)
2006 Nuorten SM Tammer-Shakki Tampere
2006 Koululaisten SM Joensuu
2006 Koulujoukkueiden SM Vammala
2006 Nuorten pikashakin SM Matinkylä
2006 SM-turnaukset?
2006 World Youth 10-18 Championship Venäjä
18.-30.9.2006 European Youth Championship Budva/Serbia-Montenegro

Suomen kilpailukalenteri 2005
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilp2005.htm
Viron alustava kilpailukalenteri 2005 suomeksi
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/Vironuor2005.pdf
FIDEn kilpailukalenteri:
http://www.fide.com/calendar/fidecalendar.phtml
Ruotsin Shakkiliiton sivut:
http://www.schack.se/
Karjalaisen shakkipalsta:
http://www.karjalainen.fi/shakki/shakkia.htm
*****************************************************
Kuvia ja video eri tapahtumista:

http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/koulupm05web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/suovirweb/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/naissm05web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/nuorsm05web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/BF2005web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/TuomariTulee.mpg
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/ahotie05web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/koulusm05web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/nappula05web/index.htm
********************************************************************************
KILPAILUKUTSUJA



                       KILPAILUKUTSU
Kaakkois-Suomen shakkipiirin henkilökohtainen pikashakin 
mestaruuskilpailu 5.11.2005, Lappeenranta

Lappeenrannan Shakkikerho järjestää Kaakkois-Suomen shakkipiirin 
henkilökohtainen pikashakin mestaruuskilpailun. Kilpailu pelataan 5 min + 5 
min miettimisajoilla. Kilpailussa ei vaadita lisenssiä eikä se ole 
selokelpoinen. Jos pelaajia on 14 tai vähemmän, pelataan kaksinkertainen 
turnaus.

Paikka: Kerhokeskus, Puutarhurinkatu 3, Lappeenranta

Peliaika: 5 min + 5 min

Aikataulu: Ilmoittautuminen pelipaikalla 5.11.2005 klo 9.15 - 9.45
1.kierros alkaa klo 10.00.

Osanottomaksu: 10 EUR (nuoret 5 EUR) maksetaan pelipaikalla

Tiedustelut: Marko Korhonen 040 715 8759, 
marko.korhonen@ppe.inet.fi
*********************************************************************************

SKSL:N KERHOJEN KOKOUS 23.10.2005                                        
KOKOUSKUTSU

SKSL:n sääntömääräinen kerhojen kokous pidetään sunnuntaina 23.10.2005
alkaen kello 13.00.
Kokouspaikka: Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14. Helsinki
Valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu alkaa klo 12.00.

Kokoukseen ovat oikeutettuja osallistumaan

1)       ne seurat, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksunsa
Suomen Keskusshakkiliitolle. Jäsenseuralla on yksi ääni edellisen vuoden
jäsenluettelonsa jokaista alkavaa kolmeakymmentä jäsentään kohden.
Jäsenseura voi äänestyksissä käyttää enintään viittä ääntä. Aänimäärässä
otetaan huomioon vain seuran liitolle toimitettuun jäsenluetteloon
merkityt jäsenet. joiden osalta on suoritettu jäsenmaksu:

2)      yhteisöjäsenet: Työväen Shakkiliitto. Suomen Tehtäväniekat ja
Suomen Kirjeshakkiliitto. Yhteisöjäsenillä on kaksi ääntä:

3)       piiriliitot, Akateeminen Shakkiliitto, Toimiupseeriliitto ja
Suomen Kuurojen Shakkiliitto, joilla on läsnäolo-ja puheoikeus mutta ei
äänioikeutta:

4)       SKSL:n hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt sekä tilintarkastajat
ja toimikuntien puheenjohtajat, joilla on läsnäolo-ja puheoikeus mutta ei
äänioikeutta

ASIALISTA

Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12.00.

1.       Kokouksen avaus klo 13.00

2.       Läsnäolevien toteaminen

3.       Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjan
tarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta

4.       Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5.       Työjärjestyksen hyväksymisestä päättäminen

6.       Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen



sekä jäsen- ja liittymismaksujen suuruudesta päättäminen

7.       Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen

8.       Liiton puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2006-2007
(Vuosina 2004-2005 Arto Satonen)

9.       Liiton varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2006-2007
(Vuonna 2005 Jyrki Raki)

10     Neljän hallituksen jäsenen valinta kahdeksi vuodeksi erovuoroisten
tilalle.

(Erovuorossa Markku Hartikainen. Anna-Mari Hursti. Mikko Markkula ja
Veikko Valo)

11      Kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta
(V. 2005 Harri Saarinen ja Jukka Partanen, varalla Jarkko Lehtinen ja Ralf
Sund)

12      Hallituksen esitys jäsenmaksunsa v. 2004 ja 2005 maksamisen
laiminlyöneiden jäsenkerhojen erottamisesta

13      Muut asiat

14      Kokouksen päättäminen

Helsingissä 5.10.2005

Arto Satonen                                                          Esko
Nuutilainen

puheenjohtaja                                                        
sihteeri

************************************************************************
Suomen Keskusshakkiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Yleistä

Vuoden 2006 päätavoitteena on nuorten shakinharrastuksen edelleen
lisääminen ja nuorisovalmennustoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.
Arvokilpailuihin osallistutaan entiseen tapaan. Kansainvälisessä
järjestötoiminnassa ollaan myös aktiivisesti mukana.

Liitto noudattaa toiminnassaan SLU:n hyväksymiä eettisiä periaatteita ja
SLU:n vahvistamia antidoping-ja muita sääntöjä.

Kotimainen toiminta

Järjestötoiminta

Kerhojen toimintaa pyritään aktivoimaan mm. tarjoamalla apua erilaisten
tilaisuuksien järjestämisessä. Liitto avustaa kerhojen perustamisessa
sellaisille paikkakunnille, joilla ei ole shakkikerhoa. Lisäksi
erävirallisia shakkikerhoja virallistetaan ja pyritään saamaan mukaan
valtakunnalliseen toimintaan.

SKSL osallistuu perustajajäsenenä aktiivisesti Suomen Liikunnan ja
Urheilun (SLU) toimintaan.

Koulushakkitoimintaa aktivoidaan auttamalla kerhoja perustamaan
koulukerhoja. Esitteitä shakkipelistä ja toiminnasta jaetaan kerhojen ja
kuntien kautta.

Kilpailutoiminta

Kilpailutoiminnan rungon muodostavat SM-kilpailut, jotka Suomen



Keskusshakkiliitto järjestää tai antaa järjestettäväksi.

Luettelo SM-kilpailuista:

- varsinainen SM-kilpailu

- naisten SM-kilpailu

- veteraanien SM-kilpailu

- avoin SM-kilpailu

- nuorten SM-kilpailut eri ikäryhmissä

- pikashakin SM-kilpailu

- pikashakin naisten SM-kilpailu

- nuorten pikashakin SM-kilpailut eri ikäryhmissä

- joukkuepikashakin SM-kilpailu 4-pelaajaisille seurajoukkueille

- nuorten joukkuepikashakin SM-kilpailu 4-pelaajaisille seurajoukkueille
eri ikäryhmissä

- nopean shakin SM-kilpailut

- koululaisten henkilökohtainen SM-kilpailu

- koulujoukkueiden SM-kilpailu

- seurajoukkueiden SM-kilpailu

- sotaveteraanien SM-kilpailu

Liiton tumaussarjaa jatketaan ja etsitään tukijoita, jotka vastaisivat
sarjan kustannuksista ja markkinoinnista.

Uusia kilpailumuotoja kehitetään. Kerhoja rohkaistaan kokeilemaan
erilaisia yhden päivän tumauksia.

Myös cup-muotoisia joukkuekilpailuja pyritään saamaan aikaan erilaisilla
miettimisajoilla ja mahdollisesti myös etäpelinä.

Lisäksi tavoitteena on saada aikaan nopean shakin cup-kilpailu, jonka
loppuvaiheet pelattaisiin keskitetysti ja jolle pyritään saamaan runsaasti
julkisuutta.

Kansainvälinen toiminta

Järjestötoiminta

Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan nun Kansainvälisen Shakkiliilon
(FIDE), Euroopan Shakkiunionin (ECU) kuin Pohjoismaisen Shakkiliiton (PSL)
puitteissa. Kustannukset osallistumisesta kansainväliseen
jäijestötoimintaan pyritään pitämään mahdollisimman kohtuullisina.

Kirje-ja tehtäväshakkiliitot osallistuvat omien kansanvälisten
järjestöjensä toimintaan.

Kilpailutoiminta

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen kilpailutoimintaan. Vuoden
2006 tärkeimmät kilpailut ovat Torinossa, Italiassa pelattavat
shakkiolympialaiset sekä Suomessa järjestettävät koululaisten PM-kilpailut.

Nuorten kansainvälisiin kilpailuihin osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan. Arvokilpailuihin pelaajat valitaan enimmäkseen nuorten



SM-kilpailujen perusteella. Liitto tukee matkoja jonkin verran.

Pohjoismaiset koululaiskilpailut pelataan vuosittain neljässä osassa:
joukkuekilpailut lukio-, peruskoulun yläaste- ja peruskoulun
ala-astejoukkueet sekä henkilökohtaiset kilpailut viidessä ikäsarjassa.
Suomen edustajat valitaan vastaavien kotimaisten kilpailujen perusteella.

Kirje-ja tehtäväshakkikilpailuihin näiden alojen erikoisliitot vastaavat
valinnoista ja osallistumisesta.

Luettelo kansainvälisistä tapahtumista vuonna 2006 (suluissa paikka ja
osallistujamäärät):

-  Shakkiolympialaiset (Torino, Italia 19.5.-5.6.. 10+1)

-  Euroopan mestaruuskilpailut (Aydin-Kusadasi, Turkk: 14.-30.4., 1)

-  Naisten Euroopan mestaruuskilpailut (Aydin-Kusadasi, Turkki 15.-30.4.,
1)

-  shakkitehtävien ratkaisemisen MM-kilpailut (Wageningen, Hollanti,
29.7.-5.8., 4)

-  nuorten nelimaaottelu (Tanska. 10+1)

- nuorten (alle 20-v.) MM-kilpailut (Jerevan, Armenia 15.-30.9., 1)

-  varhaisnuorten (10-18 v.) MM-kilpailut (Venäjä, 5+1)

- varhaisnuorten EM-kilpailut (10-18 v.)(Budva. Serbia-Montenegro
18.-30.9., 5+1)

-  Norjan avoin nuorten mestaruus (1)

-  Hallsbergin avoin nuorten turnaus (Ruotsi, 1)

-  lukiojoukkueiden PM-kilpailut (Suomi 8.-10.9., 5+1)

-  peruskoulujoukkueiden PM-kilpailut (Islanti 8.-10.9., 5+1)

- ala-asteen joukkueiden PM-kilpailut (Tanska 8.-10.9. 5+1)

- koululaisten henkilökohtainen PM-kilpailu (Suomi 17.-19.2., 10+1)

- CSITin joukkuemestaruuskilpailu (Tallinna, Viro kesäkuu, 4+1)

-  Seurajoukkueiden EM-kilpailut (Fuegen, Itävalta 7.-15.10., 2x8)

-  EU:n mestaruuskilpailut

-  EU:n nuorten mestaruuskilpailut

-  Maaottelu Viro-Suomi

-  hallituksen harkinnan mukaan myöhemmin päätettävät kilpailut

Valmennustoiminta

Valmennuksen tavoitteista, kohderyhmistä, menetelmistä ja rahoituksesta on
tarkemmin valmennustoimikunnan toimintasuunnitelmassa.

Keskusshakkiliitto osallistuu huippupelaajien valmentautumiseen,
motivointiin ja kansainvälisen kokemuksen hankkimiseen sekä tukee
pelaajien ulkomaisia kilpailumatkoja.

Nuorten valmennusta jatketaan valmennustoimikunnan laatimien suunnitelmien
mukaan. Nuorille
huippupelaajille järjestetään leirejä ja säännöllisiä



valmennustilaisuuksia.

Koulutus

Toimitsijakoulutusta jatketaan tehostetusti. Pääasiallisena
opetusmateriaalina on sääntökirja ""Shakkitieto""."

Kerhojen vetäjille on toivottu koulutusta useissa yhteyksissä.
Tarvittaessa voidaan, esim. kerhojen kokousten yhteyteen järjestää
tietoiskuja järjestötoiminnasta. Kerhon ohjaajien shakillista koulutusta
pyritään myös lisäämään.

Varainhankinta

Liiton talouden tulopuoli koostuu seurojen maksamista jäsenmaksuista,
lisenssimaksuista ja selolaskentamaksuista.

Jäsenmaksut: kerhon liitolle maksama jäsenmaksu on 6 euroa aikuisilta (v.
1985 ja aikaisemmin syntyneet) ja 4 euroa nuorilta (v. 1986 tai myöhemmin
syntyneet). Minimijäsenmaksu 60 euroa.

Selolaskentamaksu on 5 euroa normaaleissa turnauksissa ja 1,50 euroa
nopean ja pikashakin kilpailuissa. Säännöllisesti pelattaville nopean
shakin ja pikashakin kilpailuille voidaan antaa alennus maksuista.
Tumaussarjan osakilpailuissa selolaskentamaksu on 7 euroa/osanottaja.

Pelaajalisenssit:

- A-lisenssi maksaa 60 euroa. perhelisenssi 40 euroa, nuorten (1986-90
syntyneet) A-lisenssi 40 euroa ja nuorten (1986-90 syntyneet)
perhelisenssi 30 euroa sekä varhaisnuorten (1990 tai myöhemmin syntyneet)
A-lisenssi 20 euroa ja perhelisenssi 10 euroa. A-lisenssiin kuuluu Suomen
Shakki lisenssin voimassaolon ajan.

-  Lisenssiä ei henkilökohtaisissa kilpailuissa vaadita pelaajalta, jolla
ei ole virallista seloa, ts. luku perustuu enintään 10 peliin.

-  Lisenssiä ei myöskään vaadita sellaiselta ulkomaalaiselta pelaajalta,
joka ei edusta suomalaista seuraa.

Lisenssi on voimassa kalenterivuoden loppuun. Liiton hallitus päättää
erikseen ns. loppuvuoden (1.7.2006-31.12.2007) hinnasta niille, joilla ei
alkuvuonna ole ollut voimassa olevaa lisenssiä.

- Kertalisenssi henkilökohtaiseen kilpailuun maksaa 20 euroa (nuorilta 10
euroa).

- Joukkuelisenssi maksaa 15 euroa ja sillä saa pelata yhden
SM-joukkuekilpailun loppuun saakka. Hallitus voi hyväksyä myös muita
joukkuekilpailuja joukkuelisenssin piiriin.

- Yhteisöjäsenen vuosijäsenmaksu on 100 euroa ja kannattavan jäsenen 100
euroa. Kannattava jäsen saa A-lisenssin kaienterivuoden loppuun asti.

-  Liittymisjäsenmaksu on 60 euroa.

-  Seuranvaihtomaksu on 10 euroa.

- Lisenssinhaltijan on kuuluttava johonkin SKSL:n jäsenseuraan.

Tiedotustoiminta

Suomen Keskusshakkiliiton virallisena tiedotuskanavana on liiton
pää-äänenkannattaja Suomen Shakki. Liitto pyrkii lisäämään omaa
materiaaliaan lehden sisältöön.

SKSL:n Intemet-tiedotusta lisätään ja kehitetään edelleen.



Lehdistötiedotteella on tarkoitus tiedottaa ajankohtaisista shakkiasioista
lehdistölle. Tavoitteena on saada shakkia julkisuuteen yhä useammissa
lehdissä ja saada niihin säännöllisiä shakkipalstoja.

Lehdistötiedotteen mukaan voidaan sisällyttää uutisia,
henkilöhaastatteluja ja -esittelyjä, pelejä jne. 


