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Saapunut posti: Kiikoisten leiri kutsuu nuoria 17.-20.7.

Nuorisoshakin sähköpostilista
Toivo Pudas, toivo.pudas@fimug.fi
040-5707400

1. Perinteinen shakkileiri kutsuu nuoria Kiikoisiin

Vammalan Shakkikerho järjestää shakkileirin Kiikoisten Raudun kylässä 17.-20.7.2004. Leirialue sijaitsee Rajalahden 
virkistysalueella Kiikoisjärven rannassa, Pohjanmaantien (kantatie 44) varressa Vammalasta päin tullessa ennen Kiikoista. 

Osanottajat jaetaan ryhmiin tason mukaan, eli leiri sopii kaikentasoisille nuorille. 

Osanottomaksu aikuisilta on 70 EUR, nuorilta 50 EUR. Hintaan sisältyy valmennus, majoitus (omat tyynyt ja makuupussit 
mukaan) sekä ruokailut: aamupala, lounas ja iltapala. Aamupalaa ei kuitenkaan ensimmäisenä päivänä, eikä iltapalaa 
viimeisenä. 

Leirille voi ilmoittautua maksamalla leirin hinnan 30.6.2004 mennessä Vammalan Shakkikerhon tilille VSOP 566101-4687. 

Leirin päävalmentajana toimii Heikki Lehtinen, puh. 044-5289826. 

Leiri alkaa 17.7. klo 11 ja päättyy 20.7. klo 16. Tarvittaessa noudamme Vammalan rautatieasemalta klo 10 ja Vammalan 
linja-autoasemalta klo 10.30. Tarvittaessa viemme Vammalan rautatieasemalle klo 17 ja Vammalan linja-autoasemalle klo 
17.30. 

Lisätietoja saa ja toivomuksia voi esittää Martti Mäensivulle, puh. 050-5501169 tai 040-7700157, tai sähköpostilla 
martti.maensivu@vatk.fi 

Leirialueella myös kaksi hyvinvarusteltua mökkiä vuokrattavissa. Sopivat esim. perhemajoitukseen. Vuokra 175 euroa 
perjantaista tiistaihin. 

Leirin kotisivu: http://www.vammalanshakkikerho.net/

2. Nuorisovalmennusryhmä uudistuu

Shakin valtakunnalliseen nuorisovalmennusryhmään voi hakea jokainen alle 20-vuotias nuori. Ryhmä jaetaan 
tasonmukaisiin osiin, joille järjestetään noin kuusi viikonlopputapaamista vuodessa. 

Ryhmän osallistumismaksu on 200 euroa koko kaudelta.

Vapaamuotoiset hakemukset osoitteeseen toivo.pudas@fimug.fi. Kärkiryhmään hakevilta edellytetään lisäksi 
harjoituspäiväkirjan ja 50 viimeisimmän pitkän pelin toimittamista hakemuksen mukana.

Ryhmien kokoonpanot päättää liiton valmennustoimikunta Kiikoisten shakkileirin jälkeen. Viikonlopputapaamiset alkavat 
syyskuussa 2004.

Kertokaapa valmennusryhmästä myös muille nuorille, tämä postilista ei tavoita kaikkia pelaajia, vaikka jakelu onkin 150 
henkilön luokkaa.

3. Päävalmentajan paikka on haussa

Heikki Lehtisen kausi päävalmentajana päättyy Kiikoisten shakkileiriin,
jossa hän toimii opettajana. Uuden päävalmentajan haku on käynnissä. Hakuilmoitus on tämän viestin lopussa.

4. Viro-Suomi maaotteluun kaivataan pelaajia

Tallinnassa järjestetään sunnuntaina 18.7. Sadan laudan ottelu Viro-Suomi. Toistaiseksi suomalaisia pelaajia on löytynyt 
77, eli vielä mahtuu mukaan pelaajia. Ilmoittautumisia ottaa vastaan Markku Hartikainen. Nuoret ovat tervetulleita, vaikka 
turnaus sattuukin harmillisesti päällekkäin Kiikoisten leirin kanssa.
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/suoviroi.htm

5. SM-kisat alkavat ensi viikolla, mukana avoimia ryhmiä

Shakin SM-turnauksen panoksena on kaksi paikkaa syksyllä pidettäviin shakkiolympialaisiin. Kymmenen pelaajaa 
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kamppailee paikasta Espoon Matinkylässä keskiviikosta 28.6. lähtien. Mukana on mm. viime vuoden Suomen mestari 
Heikki Lehtinen Tampereelta. 

Matinkylässä järjestetään myös veteraanien (yli 60v) Sm-kisa sekä avoin turnaus kahdessa ryhmässä. Eloluvun omaavat 
tai  yli 2000-seloiset nuoret ovat tervetulleita 2000+ ryhmään.

Ensi kertaa aikoihin on mukana veteraaniturnaus eli yli kuusikymppisten SM.

Avoimet ryhmät ovat avoimia tietysti myös ulkomaalaisille.

Kilpailukutsu:
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/sm2004uk.htm

6. Superjulkkis Viron shakkiliiton presidentiksi

Supermalli Carmen Kass on valittu sunnuntaina Viron shakkiliiton presidentiksi. Nettiä selaamalla huomaa, että Carmen on 
varmasti maailman tunnetuin virolainen, Google löysi Paul Keresistä 20 000 mainintaa mutta Carmen Kassista 88 000 
mainintaa. Suomessa vastaavia julkkiksia voisivat olla  joku Mika Häkkinen tai Aki Riihilahti.

Carmen on esiintynyt  mm. tänä vuonna kaksi kertaa Voguen kannessa. Netissä olevissa esittelyissä hän on aina 
maininnut shakin harrastuksekseen. Nyt hänen tavoitteensa on parantaa Viron shakin rahoitustilannetta.

Ehkä tunnetuin kuva Carmenista on tässä
http://www.webwombat.com.au/lifestyle/fashion_beauty/kass.htm

7. Mitali löytynyt, salapoliisit töihin

Newsseistä löytynyttä: "Kuulin Ylex aamuradiosta tänään että Tampereelta on löydetty jonkin
joen/ojan pohjasta SKSL hopea mitali. Se joki virtaa hämeenkadun alta.
En tiedä miltä vuodelta se on. Jos joku tietää kuka Hopea mitalisti on
hukannut mitallinsa Tampereelta niin varmaan löytyy tampereen
löytötavaratoimistolta.
T. Sauli Huovinen"

Viime vuonna Tampereella oli esimerkiksi nuorten  SM-kisa, tunnistaako kukaan hopeamitalisti...

8. Suomalainen shakkielokuva saatavissa DVD:llä

Shakkia
(musta komedia, loka-marraskuu 2003)

Kaksi miestä ovat päättäneet pelata pelin shakkia. Heidän mielestään
shakki on jännittävä peli. Mutta he eivät tiedä, että se voi olla myös
hurjan vaarallinen peli. Nimittäin se voi viedä sinut mennessään ja
siihen voi jopa hukkua! Shakkia - shakki pelaa Sinua!

Shakkia on kauan odotettu paluu Crowproductionsin juurille,
improvisoituun elokuvaan. Elokuva tehtiin yhdessä vuorokaudessa ilman
käsikirjoitusta. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri tästä syystä, elokuva
on mitä hauskin ja veikein.

Mukana ovat myös tutut CP-tilanteet: kaksoisolennot, mummot sekä luonnon
eläinhahmot. Taistelukoreografioiden pääsuunnittelijana toimi Han-Modon
mustan vyön mies Matti Martikainen klassikko-koreografi Juha Variksen
avustaessa pääroolinsa sivussa.

Kesto: n. 19 min

Tämä on Crowproductions firman kotisivujen mukaan esitetty Tampereen
Roskaelokuvafestivaaleilla. 

9. Maailmanmestaruudesta kamppaillaan Libyassa

Kolme kierrosta on ohi, nyt ovat  karsiutuneet mm. kaikki pohjoismaiset osanottajat: Magnus Carlsen, Jevgeni Agrest ja 
Peter Heine Nielsen. 32 pelaajan voimin jatketaan kunnes 13.7.  on yksi jäljellä. Pelejä voi seurata osoitteessa
http://wcclibya2004.com/main.asp
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10. Nuorisokalenteri 24.6.2004

http://www.shakki.net/pelaaminen/turnaukset/kutsut.html
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilp2004.htm
http://www.maleliit.ee/parent.html
http://www.maleliit.ee/turniirid/kalender/eesti/EMLkalender2004eng.html
http://www.schackcentralen.com/turnir.asp
http://www.dsu.dk/aktiv/ak-index/ak-index.htm
http://www.sjakk.no/
http://www.chessbase.com/events/calendar/
http://www.eurochess.org/events/ECU_calendar.htm
http://staff.cs.utu.fi/~juhkivij/chess/chess.html
http://www.sportnet.ee/spordiala.php3?id=41
http://www.shakki.net/nuoriso/turn/kale2004.htm

28.6.-1.7 Kristillinen harrastusleiri Mellilässä
28.6.-10.7. Suomen Mestaruusturnaus Espoo Matinkylän koulu
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/sm2004k.htm
29.6.-4.7. SM-kisan avoin ryhmä (10 kierrosta, elolaskentaan)
29.6.-(4.7.) SM-kisan seniorit 
30.6.-4.7. SM-kisan alemmat ryhmät (9 kierr)

8.-16.7. Saint-Lo turnaus Ranska
http://echecsaglo.free.fr/festival2004e.htm
5.-11.7. Naantalin Avoin SM
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/avsm04k.htm
9.-12.7. Salon shakkileiri
http://www.shakki.net/kerhot/salsk/
15.7.-1.8. Tsekki Open Pardubice
http://www.shakki.net/turnaukset/czechopen04.rtf
15.7. klo 18 Shakkitori Velhojen pikapeliturnaussarja
17.-20.7. Shakkileiri Kiikoisissa 
http://www.vammalanshakkikerho.net/
18.7. Sadan Laudan turnaus Viro-Suomi Tallinnassa
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/suovirok.htm
21.7.-1.8. Amatöörien EM-kisa Tshekki Pardubice
21.-25.7. Heart of Finland Jyväskylä
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/hof2004k.htm
http://www.shakki.net/turnaukset/hof04/index.html
27.7. Keskusshakkiliiton hallitus
30.7.-4.8. European Individual and Team Championship for Cadets and Juniors (Rapid+Blitz) Beograd/Serbia Montenegro
31.7. Myllyturnaus Vantaa
28.7.-7.8. Euroopan 10-18-vuotiaiden mestaruuskisa Cappadocia-Nevsehir, Turkki
http://www.shakki.net/nuoriso/turn/euroyouth2004regu.htm

3.8. klo 18 Shakkitori Velhojen pikapeliturnaussarja
5.-8.8. Ruotsin tyttöjen shakkileiri
7.-8.8. Joukkuepikashakin SM Espoo, MatSK+HSK
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/jbl04k.htm
7.-15.8. European Youth Team Championship Cappadocia-Nevsehir, Turkki
22.-31.8. EU:n nuorten 10-16 mestaruuskilpailu Itävalta Mureck
http://www.jugendschach.at/
28.-29.8. MatSK:n elokuun turnaukset (30+30 ja 40+40)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/matsk08k.htm
29.8.Pikashakin nuorten SM MatSK Espoo
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2004/njb2004k.htm
1.-15.9. World Junior & Girls U-20 Chess Championships 2004 Kalkutta Intia
10.-12.9. Koulujoukkueiden PM
25.-26.9. TShl ja TUL mestaruuskisa
9.10. Koulu-HM ala-aste Helsinki
10.10. Koulu-HM ya ja lukio Helsinki
11.10. Joukkuepikashakin HM M-ryhmä
12.10. Joukkuepikashakin HM A-ryhmä
14.10. Joukkuepikashakin HM B-ryhmä
14.-31.10. Olympialaiset Mallorca Calvia
23.-24.10. Koululaisten SM Turku (TuTS ja Vaisaaren koulun SK)
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3.-14.11. Nuorten 10-18 MM-kilpailut, Iraklion, Kreeta
9.-21.11. Nuorten alle 20-v kilpailut Intia??
Nuorten nelimaaottelu Norja (?)
Lukiojoukkueiden PM Norja
Peruskoulujoukkueiden PM Ruotsi
Ala-asteen joukkueiden PM Islanti
9.-13.5.2005 Koulun suurjuhlat Oulussa (mm. koululaisten joukkue-SM)
13.-24.9.2005 Nuorten EM Budva

******************************************
Keskusshakkiliiton nuorisovalmennusryhmä hakee päävalmentajaa

Heikki Lehtisen kausi päävalmentajana päättyy Kiikoisten shakkileiriin,
jossa hän toimii opettajana. Uuden päävalmentajan haku on käynnissä.

Toisena toimintavuonna nuorisovalmennusryhmässä on ollut 18-20 pelaajaa,
joista noin puolet on ollut Mari Kinsigon vetämässä ryhmässä ja puolet
Heikki Lehtisen vetämässä ryhmässä. Lisäksi on ollut henkilökohtaisia
apuvalmentajia. Viikonlopputapaamisia on ollut 10 eli suunnilleen
kuukausittain.

Tallinnalaisen Kinsigon vetämät viikonloput jatkunevat sellaisenaan,
mutta niitä on ehkä vähemmän kuin nyt, esimerkiksi 6 kertaa vuodessa.

Yksi esillä ollut vaihtoehto on ollut, että uusi päävalmentaja ottaisi
henkilökohtaisen valmennusvastuun 3-6 huippupelaajasta ja suunnittelisi
ja toteuttaisi heidän valmennuksensa mm. internetin avulla. Jokaisen
henkilökohtaiset apuvalmentajat olisivat pelaajien itsensä vastuulla.
Uusi malli perustuisi enemmän siihen, että valmennettavat laitetaan
tosissaan töihin myös viikonloppuvalmennusten välillä.

Asiasta kiinnostuneet saavat lisätietoja valmennustoimikunnan
sihteeriltä Toivo Pudakselta ja nykyiseltä päävalmentajalta Heikki
Lehtiseltä. Uusi valmennusmalli on neuvoteltavissa uuden päävalmentajan
mukaan. Nyt toimenkuvaan on kuulunut myös nuorisishakkisivujen ylläpito
sekä internetissä että Suomen Shakissa.

Uuden päävalmentajan toimikausi alkaa Kiikoisten shakkileiriltä ja
päättyy kesällä 2005.

Päävalmentajan koulutusmahdollisuuksista katso mm. FIDE:n
valmentaja-akatemia Berliinissä:
http://www.fide.com/news.asp?id=475

Toivo Pudas
tiedottaja
valmennustoimikunnan sihteeri
040-5707400


