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1.Keskusshakkiliiton nuorisovalmennusviikonloppu 29.-30.1.2005 Helsingin Shakkikodissa on nuorempien 
ryhmässä avoin kaikille kiinnostuneille..

Virolaisen shakkiopettajan Mari Kinsigon vetämässä ryhmässä aiheena ovat
aktiivisen pelaajan avaukset sekä ranskalainen loppupeli.

Ryhmän nykyiset oppilaat ovat alle 14-vuotiaita ja seloiltaan alle 1600.
Shakkikoti sijaitsee Helsingin Merihaassa osoitteessa Haapaniemenkatu
14A. Valmennustilaisuus on lauantaina klo 12-18 ja sunnuntaina klo 9-15.

Tervetuloa katsomaan ja osallistumaan!

2. Turkki on järjestämässä ensimmäistä koulujoukkueiden MM-kisaa Eskisehirissä 20.-28.8. Ikäsarjoja on 
kolme: alle 12, alle 14 ja alle 16-vuotiaat. FIDE on kutsun mukaan viettämässä koulushakin vuotta tänä vuonna. 
Kutsu on ohessa, mutta laitoin sen myös osoitteeseen 
www.shakki.net/nuoriso/TEST/WorldSchool-team2005Reg.pdf

Halvimmat majoitukset näyttävät nyt olevan 20 euroa/lurjus/vuorokausi. FIDE-maksu on joukkuetta kohti 80 euroa 
ja järjestäjälle menevä rekisteröintimaksu 100 euroa. Lisäksi bussikuljetus Ankarasta Eskisehiriin maksaa 50 
euroa/henkilö tai Istanbulista 70 euroa.

Kisaan voi ilmoittaa tarpeellisen määrän joukkueita, joiden koostumus on 4 pelaajaa + 1 vara + 1 johtaja 
(opettaja/valmentaja). Ilmoittautumisaika päätty 1.7.2005.

Halvimmat lennot www.ebookers.fi:n kautta löytyivät SAS:lta Istabuliin ja takaisin 480 e/aikuinen ja Ankaraan 616 
euroa/aikuinen. (SAS ja Lufthansa)

3. FIDE on perustanut nuorten pelaajien valmennuskeskuksen Sloveniaan. Ensimmäinen valmennusviikko on 
16.-22.4.2004 Portorosessa. 40 tunnin valmennusviikko täysihoitoineen maksaa 700 euroa. Ilmoittautuminen 
15.3.2005 mennessä.

http://www.fide.com/news.asp?id=645

4. Koululaisten maailmanmestaruuskisa Kreikassa on mukana useiden lajien yhteisessä suurtapahtumassa. 
Shakin lisäksi mukana on mm. bridge, biljardi, golf ja tennis. Ajankohta on 22.-29.4.2005.

www.gamesfestival.com 

5. Euroopan Unionin nuorten mestaruuskilpailuja (alle 16-v) ei ole täksi vuodeksi vielä kukaan hakenut. Toissa 
vuonna kisa oli Itävallassa marraskuussa, viime vuonna Itävallassa elokuussa. Uutena EU-kisana on tänä vuonna 
henkilökohtainen EU-mestaruuskisa Irlannissa Corkissa. Keskusshakkiliitto on päättänyt tukea suomalaista 
osallistujaa, jos sellainen löytyy viiden kärkipelaajan joukosta.

6. Alle 16-vuotiaiden Children's Chess Olimpiad järjestetään Novi Sadissa Serbia-Montenegrossa 26.6.-
4.7.2005. Aikaisemmin ei Suomesta ole ollut pelaajia ko. kisoissa. 

Kukin maa saa nimetä max 6 pelaajaa, jotka eivät ole täyttäneet 16 vuotta kisan loppuun 4.7.2005 mennessä. 
Järjestäjä antaa vapaan ylläpidon 20 ensimmäisen maan 3 pelaajan joukkueelle (60 pelaajalle), myöhemmin 
ilmoittautuneet maat/pelaajat joutuvat maksamaan majoituksensa ja ruokailunsa. Kilpailusäännöissä on mm. 
mielenkiintoinen pykälä, että saman maan pelaajat eivät joudu lainkaan omiaan vastaan vajaakierroskisassa.

Emme vielä tiedä, montako maata on ilmoittautunut, mutta kysyn nyt kuitenkin teiltä löytyykö asiaan kiinnostusta a)
jos majoitus ja ruokailu on ilmainen b) jos ne joutuu itse maksamaan. Luultavasti Keskusshakkiliitto ei kustanna 
mitään, koska sen toimintasuunnitelmassa ei ko. kisaa ole.



Aikaisemmin kisa on ollut ainakin Brasiliassa
http://www.cbx.org.br/resmundial.htm
Ukrainassa 1999
http://members.lycos.co.uk/csarchive/artek99.htm

Ilmoittautumisaika päättyy 28.2.2005, eli kiinnostuneet ilmoittakoot matkustushaluistaan heti minulle, niin selvitän 
asiaa lisää jos on tarpeen.

www.shakki.net/nuoriso/TEST/olimpifida05.pdf
www.shakki.net/nuoriso/TEST/regulations1.jpg

7. Pohjoismainen nuorten nelimaaottelu pidettiin 2004 ilman suomalaisia. Islanti yritettiin ottaa mukaan internet-
yhteydellä, mutta teknisten vaikeuksien takia heidän osallistumisensa ei onnistunut.

Olen kysynyt ruotsalaisilta, milloin he aikovat tänä vuonna ottelun järjestää, jotta suomalaisnuoret osaisivat 
merkitä sen ajoissa kalentereihinsa, mutta en ole vielä saanut vastausta. Kun ottelu oli Suomessa, se oli elokuun 
lopulla. Kahdessa päivässä 10 pelaajan joukkue/maa pelaa kolme peliä. Olsikohan aika siirtyä tässä turnauksessa 
nettipelaamiseen ja säästyä matkustamiselta?

8. Lukioihin pyrkiminen on monella shakinpelaajalla taas edessä lähikuukausina. Varsinaista shakkilukiota ei 
Suomessa ole saatu aikaan, Vammalaan se syntyisi jos olisi oppilaita eli pelaajia. Mäkelänrinteen lukion 
ohjelmaan shakki on luvattu laittaa, jos hakijoita tulee. Päävalmentaja Tapani Sammalvuolta saa tarvittavan liiton 
lausunnon koulua varten.

Laitan tähän sellaisten lukioiden nimiä, joissa harrastetaan shakkia (joissa on kerho tai  joista on saatu joukkue 
koulujoukkueiden SM-kisaan):

Jyväskylän Normaalikoulun lukio
Suomalais-Venäläisen koulun lukio , Helsinki
Päivölä, Valkeakoski
Tikkurilan lukio , Vantaa
Sotungin lukio , Vantaa
Helsingin Matematiikkalukio
Ressun lukio, Helsinki
Vetelin lukio
Raahen lukio
Kärkölän lukio
Espanjan Aurinkorannikon suomalainen koulu

Asiaan liittyviä linkkejä:
Norjan huippu-urheilulukion shakkilinja (Simen Adgestein)
http://www.ntg.no/sjakk/sjakklinja/index.html
Sotungin lukio:
http://www.sotunki.edu.vantaa.fi/koulu/info/info.htm
Mäkelänrinteen urheilulukion sivut:
http://www.mrl.edu.hel.fi/
Ressun shakkikerhon kotisivut:
http://beeblebrox.edu.hel.fi/shakki/

Ressun lukion AVOIMET OVET yhdeksäsluokkalaisille pidetään ma 28.2., ke 2.3. ja ti 8.3. Tilaisuudet pidetään 
klo 14.15 alkaen koulun Juhlasalissa, 2. kerros. Myös vanhemmat ovat tervetulleita!
Vastaava esittely IB-linjasta ke 2.3. klo 15 (suomeksi) ja klo 16 (englanniksi)! Tilaisuus pidetään Juhlasalissa, 2. 
kerros. Myös vanhemmat ovat tervetulleita!

Sotungin lukion sivuilta:

Sotunkilainen pysyy kunnossa!
Sotungin urheiluvalmennuksesta vastaavat ammattivalmentajat. Valmennuslajeja ovat jalkapallo, jääkiekko, 
salibandy, itsepuolustuslajit ja shakki. Muissa lajeissa on yhteisvalmennus. Olosuhteet harjoittelulle ovat 
erinomaiset. Urheilijan tavoitetta päästä omalle huipputasolleen tuetaan kokonaisvaltaisesti niin harjoittelussa kuin 
opiskelussa, molemmat järkevästi huomioiden. Sotungin lukio kuuluu pääkaupunkiseudun Urheiluakatemiaan 
(Urhea), joka tukee huippu-urheilijoita eri tavoin. Sotungissa tarjotaan kaikille opiskelijoillemme mielekästä 
liikuntaa vaativan lukio-opiskelun vastapainoksi. Kun pidät huolta kunnostasi, jaksat keskittyä myös opiskeluun 
paremmin.

Pääseekö urheilulinjalle vaikka ei ole ns. huippu-urheilija?
Sotungin lukion urheilulinjalle hakevan tulee olla mukana säännöllisessä seuravalmennuksessa tai muussa 
vastaavassa valmennuksessa. Koulussamme on sekä seuratason harrastajia että maajoukkuetasoisia urheilijoita. 



Kaikki kouluumme sisään päässeet urheilijat - myös yleislinjan kautta sisään päässeet - voivat osallistua myös 
urheiluvalmennuskursseille. (ks. seuraava kysymys) 

Miten sovitan urheilun ja opiskelun yhteen?
Urheiluvalmennuskursseille on varattu oma vakituinen aika pääsääntöisesti tiistai-, keskiviikko- ja 
perjantaiaamuisin klo 8.45 - 10.00. Muuten opiskelet normaalisti samoja kursseja kuin muutkin lukiolaiset. 
Urheilusta aiheutuneisiin poissaoloihin (esim. leirit tai kilpailumatkat) koulumme suhtautuu joustavasti. 
Urheiluvalmennuskurssit ovat lukion soveltavia kursseja, jotka saat sisällytettyä lukiotutkintoosi. 

Mitä tarkoittaa esitteessä mainittu yhteisvalmennus?
Yhteisvalmennukseen osallistuvat ne opiskelijat, joiden lajissa ei ole koulussamme omaa valmentajaa. 
Yhteisvalmennuksessa jokaiselle urheilijalle suunnitellaan henkilökohtainen harjoitussuunnitelma, jota toteutetaan 
koulun valmentajien ohjauksessa. (ei omaa lajivalmentajaa - harjoitellaan oman valmennusohjelman mukaisesti) 
(urheiluvalmennuskurssi, josta saa soveltavan kurssin merkinnän) 

9. Koulun suurjuhlien shakkiohjelma on valmistunut:

"Shakki ja Matti" 

Koulun Suurjuhlien shakkiturnauksen pelipaikka Hintan koulu, Valjastie 19, OULU.
Koulujoukkueiden SM-kilpailu 10. - 11. 5. 2005 pelataan neljän oppilaan joukkuein kolmessa sarjassa: 
ala-aste, yläaste, lukio ja muu keskiaste.
Henkilökohtaiset nopean shakin turnaukset pelataan 12. 5. 2005 ja pikapeliturnaukset 13. 5. 2005. Sarjat 
ovat: ala-aste, yläaste, lukio ja muu keskiaste. 
Myös tehtäväshakkikilpailu järjestetään. Osallistujilta ei vaadita voimassa olevaa pelaajalisenssiä. 

10. Suomalaisnuorten eloluvut tammikuulta ovat postin lopussa. Kärjessä on vielä tänä vuonna Tomi Nybäck, 
joka on syntynyt vuonna 1985. Listalla on viisi pelaajaa vuodelta 1985, kolme vuodelta 1986, kaksi vuodelta 1987, 
1988 ja 1989 sekä neljä vuodelta 1990. Eloluvun saa pelattuaan vähintään yhdeksän peliä elollista vastustajaa 
vastaan ja saatuaan kussakin turnauksessa suoritusluvun 1800 tai enemmän. Eloturnauksia oli viime vuonna 
ainakin Matinkylässä, Jyväskylässä, Naantalissa, Tampereella ja Helsingissä. Myös Joukkue-SM:n pelit 
ilmoitetaan elolaskentaan.

http://www.fide.com/ratings/

KALENTERIA
(Huom: muutoksia tulee mm. lehdessä julkaistuun kalenteriin, eli kannattaa tarkistaa viimeisin tieto 
Keskusshakkiliiton sivuilta)

28.-30.1. Jyväskylän Talven turnaus (JyS, S)
http://www.shakki.net/kerhot/JYS/index2.htm
29.-30.1. Valmennusviikonloppu Shakkikoti (avoin nuorempien ryhmälle)
5.-6.2. Pikashakin SM (Pori, PSY)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/smbl051k.htm
12.2. JSM
17.2. Keskusshakkiliiton hallitus
18.-20.2. Koululaisten henkilökohtainen PM, Oslo
20.2. Levoranta-turnaus (Vammala, VammSK 15+15)
26.-27.2. Pikaratkaisun SM Shakkikoti
http://www.saunalahti.fi/~stniekat/st/kilp.htm#pikar
26.-27.2. Shakki-77:n turnaus (Oulu, S)
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/turn2005/sh7702k.htm
5.-6.3. Koulujoukkueiden HM-turnaukset (Helsinki)
12.-13.3 Näkövammaisten SM (Kouvola)
24.-28.3. Helsingin pääsiäisturnaus
http://www.kolumbus.fi/shakki.koti/HMPTkutsu2005.htm
19.-23.3. Oslo pääsiäisfestivaali
22.-29.4. World School Championship Halkidiki Kreikka (ilm 1.3. mennessä)
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/worldschool.pdf
Kiirastorstain seutu Naisten SM Helsinki (alustava)
9.-13.5. Koulun suurjuhlat Oulu
10.-11.5. Koulujoukkueiden SM-kilpailu Oulu
12.5. Koululaisten henkilökohtainen nopean shakin kisa Oulu
13.5. Koululaisten pikashakin kisa Oulu
26.6-4.7. Children's Chess Olimpiad, Novi Sad Serbia



www.shakki.net/nuoriso/TEST/olimpifida05.pdf
www.shakki.net/nuoriso/TEST/regulations1.jpg
18.-31.7. Nuorten (10-18v) MM (Belfort, Ranska)
Elokuu (?) Ruotsi Pohjoismainen nuorten Nelimaaottelu (6*alle 20, 4*alle 16)
20.-28.8. Koulujoukkueiden MM-kisa Turkki Eskisehir
www.shakki.net/nuoriso/TEST/WorldSchool-team2005Reg.pdf
9.-11.9. Koulujoukkueiden PM-kilpailut
13.-24.9. Nuorten EM-turnaukset (Budva, Serbia & Montenegro)
2.10. Nuorten pikashakin SM (Turku, TuTS)
15.-16.10. Koululaisten SM (Matinkylän SK Espoo)

Suomen kilpailukalenteri 2005
http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kilp2005.htm
Viron alustava kilpailukalenteri 2005 suomeksi
http://www.shakki.net/nuoriso/TEST/Vironuor2005.pdf
FIDEn kalenteri:
http://www.fide.com/calendar/fidecalendar.phtml

**********************************************
Pikashakin SM Porissa 5.-6.2.

Porin Shakinystävät järjestää SKSL:n luvalla pikashakin avoimen henkilökohtaisen SM-kilpailun Porissa 5.-
6.2.2005.

Pelipaikka: Ravintola Itäpiha, Itäpuisto 11, Pori.

Kilpailujärjestelmä: Lauantaina pelataan alkukilpailut ja sunnuntaina loppukilpailut. Alkukilpailuryhmien koot ja M-
ryhmän pelaajamäärä päätetään osanottajamäärän selvittyä.. Muut pelaavat sijoituskilpailuissa. Kilpailu pelataan 
ajoin 5 + 5 minuuttia.

Aikataulu: La 5.2. klo 11-13 osanoton varmistus ja jälki-ilmoittautuminen, klo 14 alkukilpailut. Su 6.2. klo 10 
loppukilpailu ja sijoituskilpailut.

Palkinnot: M-ryhmän kolme parasta palkitaan mitalein, kolme parhaiten sijoittunutta naispelaajaa palkitaan myös 
mitalein. Rahapalkintoja jaetaan M-ryhmän parhaille, naisten parhaille ja sijoituskilpailujen voittajille.

Osallistumismaksu on 30 euroa, nuoret 20 euroa, jälki-ilmoittautumislisä 5 euroa. Osallistumismaksut maksetaan 
pelipaikalla.

Ennakkoilmoittautumiset (viimeistään 3.2.) ja lisätiedot: Veikko Valo, puh. 040-719 3969, sähköposti: psy@dlc.fi. 
*********************************************

*****************

1st WORLD SCHOOL CHESS TEAMS CHAMPIONSHIP 
Tournaments for school chess teams in categories  U12, U14, U16

2005 IS THE YEAR FOR SCHOOL CHESS
IN ALL FIDE COUNTRIES!!

GENERAL REGULATIONS

1.   Invitation

Turkish Chess Federation and Atayurt Private Schools have the honour of inviting National Chess Federations and 
School Chess Teams to participate in the 1st WORLD SCHOOL CHESS TEAMS CHAMPIONSHIP organised in 
Eskisehir, Turkey from 20th  August (Arrival) to 28th August (Departure) 2005. 

2.   Participation

2.1. Each National Federation may enter an unlimited number of School Chess Team in each of the 3 grade 



groups.

2.2. The team composition is four pupils (plus one reserve) from the same school; any combination of boys and 
girls is possible.

2.3. Each team shall have one Head of Delegation (coach or teacher).

2.4.  Entitled to participate are players (Boys & Girls) who shall not have reached the age:

- Of 12, by 1st January 2005  (date of Birth - January 1st, 1993 and after)   - Tournament Under    12;
- Of 14, by 1st January 2005  (date of Birth - January 1st, 1991 and after)   - Tournament Under    14;
- Of 16, by 1st January 2005  (date of Birth - January 1st, 1989 and after)   - Tournament Under    16.

2.4. Each team must prove by a document of representation.  
       Each participant must bring a photocopy of his passport or identity card for the Organizing Committee.  

2.5. Accommodation and travel expenses will be covered by the participants, their federations, schools or their  
sponsors.
       

3.  Entry - Registration fees & FIDE fees

3.1. Each team must pay 100 EUR to the Organizing Committee as a registration fee.

3.2 In accordance with FIDE regulations an entry fee of 80 EUR is required for each team. Their National       
       Federations must send this amount directly to FIDE. 

3.3 For teams who registered directly with the Organizing Committee, the FIDE entry fee must be paid before the 
start of the first round either to their National Federation (proved by a receipt document) or to the Organizing 
Committee in Eskisehir.

4.  Registration and Travel conditions

4.1 Entry forms must be completed by the National Federations or School Chess Teams and returned          
     to the Organizing Committee not later than July 1st 2005. If the registration form is not completed by the   
Federation a copy must be sent to the National Federation.
     

4.2 The complete registration form must include the surname/s, first name/s, FIDE ID number, FIDE rating and     
title, and passport number or identity card number of each player and each accompanying person. It must also 
include the name and telephone/e-mail/fax number of the Delegation chief.

4.3 The cost of bus transportation from Istanbul airport to the Tournament Venue in Eskisehir (August 20) with 
return on the departure day (August 28) is 70 EUR per person. From Ankara Airport to venue the cost of 
transportation is 50 Euro per person two ways. Transportation on other days is possible by personal request. 

4.4 At the moment of registration (until 1st July 2005) the amount of 100 EUR (registration) + transportation must 
be transferred, to the following bank account of the Organizing Committee for each participant or accompanying 
person:

Bank Account:             BANK: Garanti Bankası
SWIFT: TGBATRISXXX

                                   ACCOUNT NUMBER: 711-9095907
BANK ADDRESS: Anafartalar Caddesi Ulus Ankara Turkey
ACCOUNT HOLDER: Turkish Chess Federation Ankara
Turkey

4.5. Once the transfer has been made, the Organising Committee will confirm the assigned booking for all the 
room reservations.

4.6. As exception, all payments can be realized in cash or through credit and debit cards (but not electronic cards) 
during the registration in Eskisehir.



5.  Accommodation - Playing hall

5.1. Accommodation will be provided by the following conditions in different classes:

Hotel Class Bed and Breakfast Lunch and Dinner in University
5 stars 40 €/day person 10 €/day person 
2-3 stars 30 €/day person 10 €/day person
Dormitory (high class) 20 €/day person 10 €/day person
All participants may stay in bed and breakfast. If any one wants to get lunch and dinner in university, 

organisation will be paid 10€ per day per person for lunch and dinner.

5.2. Every team is obliged to lodge at the official hostels. Every accompanying person that requests a visa from 
the Organizing Committee is obliged to lodge at the official hotels.

5.3. Hotel payments for all players and accompanying persons must be made on arrival in Eskisehir or in advance. 
Hostel payments must be paid in EUR, USD, TLY currency. No later payments of hotel bills will be accepted.

5.4 Playing area is in the Anatolian University Exhibitions Hall. Transfers from hotels and dormitories to playing 
area will be arranged free of charge by organisation. (5-10 minutes by bus)

6.  Playing schedule

Saturday              August 20           Arrival of Participants
Sunday              August 21            15:00 Round 1
Monday             August 22            15:00 Round 2
Tuesday  August 23  15:00 Round 3
Wednesday  August 24   15:00 Round 4
Thursday             August 25            15:00 Round 5
Friday  August 26     15:00 Round 6
Saturday   August 27   15:00 Round 7,  20:00 Closing Ceremony
Sunday    August 28  Departure of Participants

7.  Rules and regulations

The tournament will be played according to the Swiss System in 7 rounds.  National ratings will not be taken into 
consideration for the parings. Rate of play will be according to FIDE regulations. The time limit will be 90 minutes 
for 40 moves plus 15 minutes for the rest of the game with an increment of 30 seconds per move starting from 
move 1.

8. Prizes - Awards

8.1. The first team-winner in each age category is the FIDE World School Team Champion for 2005.
FIDE shall award the title of FIDE Candidate Master to each player of the winning team, subject to the individual 
achieving 50% from games played. 

8.2. Team-winners of the First, Second and Third places in each age category and the members of the teams will 
be awarded Gold, Silver and Bronze medals, Diplomas and Special Trophies. 
Material prizes for all participants.

9.  Tournament bulletin

Tournament bulletin will be free of charge for each federation delegation and school team.
Additional bulletins will be on sale.

10. Parallel & Culture Programme

• Seminars for Arbiters (Regulations & Pairings)
• Seminar for Teachers and Parents - Open dialogues about School Chess

11. Contact the Organising Committee



 
Tournament Director
Abdurrahman Koral 
a_koral@tsf.org.tr <mailto:a_koral@tsf.org.tr>       tsf@tsf.org.tr <mailto:tsf@tsf.org.tr>  
Faks: +90 312 2959655
Phone: +90 312 3097594  

INTERNATIONAL SCHOOL CHESS UNION
Alexander Kostyev, ISCU President
Tel-Fax: +7 095 425 61 96
E-mail: scca@online.ru <mailto:scca@online.ru>
E-mail: iscu@mail.ru <mailto:iscu@mail.ru>

 

12. Visa information 

Teams or players needing visa are requested to contact the Organizing Committee before July 1st. 
The Organizing Committee will provide invitations for visas only after the necessary payments.

13. Honorary Committee

Ignatius Leong, FIDE Vice President
Boris Kutin, ECU President
Israel Gelfer, FIDE
Alexander Kostyev, ISCU President
Kemal Zengin, ISCU Vice President

For any other matter not mentioned in the General Regulations, the Organizing Committee may decide after 
consultation with FIDE.

 For more information contact the Organizing Committee
                                                    

For the Organizing Committee

      Ali Nihat YAZICI
President of Turkish Chess Federation

*****************************

FIDE Training Center in Slovenia for young players
FIDE training center - Slovenia

Technical organiser:
Sahohlaenik, Zavod za napredek saha
Istrska 60 g
2000 Maribor
Slovenia

FIDE TRAINING CENTER IN SLOVENIA

TRAINING FOR THE WORLD`S YOUNG CHESS PLAYERS

At the 75th FIDE Congress (Mallorca, Spain) it was decided that a FIDE training center for young chess 
players will be established in Slovenia.

Slovenia is very well known in the chess world. Among Slovenian`s advantages are its flexibility, 



complete safety, high standard of all services and a long chess tradition. Chess players were convinced 
during the 35th Chess Olympiad in Bled 2002 about all of these facts.

We will organize eight regular 7-day seminars in Slovenia during 2005. Young chess players all over the 
world are invited. They will be divided into the four categories:

- ELO under 1800
- ELO from 1800 - 2000
- ELO from 2000 - 2250
- ELO over 2250

There will be training for each group, when it will be min. 15 (fifteen) entries.

According to wishes we can organize training for smaller groups also (national teams, clubs, other 
groups of young players…) in other periods, which can be chosen by these groups. In this case it is 
necessary to contact FIDE training center one month in advance.

Training will be conducted by the World`s top trainers, mainly FIDE Senior trainers and in all FIDE 
languages (English, German - Uwe Boensch. French - Iosif Dorfman, Spanish - Elizbar Ubilava, Russian 
- Yuri Razuvaev). We will organize these seminars (if it will be posssible) before or after strong open 
tournaments in Slovenia (or in countries around) with the idea that participants can have practical tests of 
their skills.

1. FIDE TRAINING
When: 16. 04. - 22. 04. 2005

Where: Portorose, Slovenia

What: 6 full pensions (Hotel min. 3*), drinks and snacks during the lessons, gifts

Chess: 40 hours in seven days!!!

Sports: 12 hours organized sports

Others: lessons in written and computer form will be available, homework will be supplied, individual 
plans for every participant, handicaps and simuls with Grandmasters and many others….

First training will be conducted by famous World top trainers Yuri Razuvaev and Adrian Mikhalchishin, 
trainers of World Champions.

PRICE: 700 EURO for participants (including everything!!!)
Transport to Slovenia is the matter of the participants.
Accompaning persons will be offered special Hotel prices.

Detailed schedule of training sessions will be published after obtaining entries.

INFO:
Georg Mohr
Istrska 60 g
2000 Maribor
Slovenia
Mbt: +386 40 834 432
Email: georg.mohr@siol.net <mailto:georg.mohr@siol.net>

Adrian Mikhalchishin
Mbt: +386 31 554646
Email: gmadrian@hotmail.com <mailto:gmadrian@hotmail.com>



ENTRIES TILL 15. 03. 2005!

****************************************
>Subject: CHILDREN'S CHESS OLIMPIAD
>
>Dear sirs,
>
>Attached, you will find letter of INTENTION FOR ORGANIZATION OF 10th CHILDREN'S CHESS OLIMPIAD as 
well as letter of recomendation from Mr. Anatoli Karpov and regulations for tournament.
>
>We are pleased to invite your country's Chess Federation to take part in this competition.
>
>Would you be so kind to confirm your arrival as soon as possible.
>
>Valentina Keredzin
>BB MINAKVA
>21000 Novi Sad, Ruzin Gaj 1a
>Serbia & Montenegro
>tel: +381/21-301-000, fax: +381/21-301-444
>
>and
>Permanent Committee
>World Champion Anatoli Karpov
>President
>Dimitrije Bjelica
>tel: +381/11-3175-030
>e-mail: bjeli@eunet.yu
>

***************************************

Numero Nimi T/Maa ELO Pelejä Syntymäaika

503142 Nyback, Tomi g FIN 2554 9 3.4.1985
504378 Niemi, Kalle FIN 2252 13 12.7.1986
504289 Hynninen, Juha FIN 2112 3 29.12.1986
504998 Vuorisalo, Veli-Matti FIN 2101 0 9.9.1985
505374 Niemi, Mikko FIN 2090 7 15.9.1988
503860 Nyback, Jukka FIN 2088 0 2.9.1987
504777 Kovero, Pirkka-Pekka FIN 2076 1 14.1.1987
504653 Pudas, Teemu FIN 2065 1 4.5.1989
504025 Ristoja, Samu FIN 2063 0 11.12.1985
505366 Malmi, Eric FIN 2048 1 23.7.1989
504556 Raisanen, Kim FIN 2012 3 3.1.1990
504670 Anttila, Perttu FIN 1998 0 2.1.1986
504785 Laato, Samuli FIN 1998 0 4.2.1990
504548 Jarvinen, Rauno FIN 1991 3 8.8.1988
504742 Karvinen, Kimmo FIN 1977 1 24.10.1985
505013 Sofiev, Alexey FIN 1974 2 30.11.1990
504335 Lansimaki, Ville FIN 1933 0 26.11.1985
504408 Oksa, Jaakko FIN 1911 3 15.3.1990


