
Saapunut posti: Tomi ja Kim telkkarissa, shakkiblogi käynnissä

Nuorisoshakin sähköpostilistan ylläpito:
Toivo Pudas mailto:toivo.pudas@fimug.fi
Vanhat viestit:
http://www.shakki.net/nuoriso/forum/mail.htm
Shakkiblogi:
http://playground.utu.fi/~vjvain/blog/

1. Tomi Nybäck ja Kim Räisänen telkkarissa
2. City-lehti kysyy: Onko shakki urheilullista?
3. Vuoden urheilija -äänestys lähestyy
4. Shakinopettajaa kaivataan Tuomarilaan
5. Shakkiblogi lähti käyntiin
6. Pohjoismainen koulumestaruuskisa Espooseen
7. Kansainvälisiä koululaiskisoja tiedossa ensi vuonna
8. Paul Keres -kisa kutsuu myös nuoria
9. Yllätysvieras Viidennessä Shakkinappulakisassa 18.12.

1. Televisio muistaa shakkia joka sunnuntai:

TV1
sunnuntaina 27.11.2005 klo 19:45 - 20:30,
uusinta tiistaina klo 13.05-13.50

Arto Nyberg

Ensimmäisessä tv-haastattelussaan elokuvaohjaaja, kirjailija Auli
Mantila, Suomen menestynein shakinpelaaja Tomi Nybäck 20 v. ja taiteen
valtionpalkinnon saanut dramaturgi Outi Nyytäjä. Suora.

Outi Nyytäjän luonnehdinta shakista: "korkeakulttuuria hyvällä tavalla". Shakkiaihe on ohjelmassa toisena, noin 
20-30 minuutin kohdalla alusta.

http://www.yle.fi/tv1/ohjelmaopas.php?date=20051127&time=1945

Seuraavana sunnuntaina 4.12. matinkyläläinen Kim Räisänen (15) esiintyy SLU:n joulukalenterissa kertomassa 
shakista nuorten harrastuksena. Juontajana on Ismo Jokinen. Lumilyhty - Joulukalenteri ohjelma on 3-kanavalla 
sunnuntaina klo 17.10-17.15.

Taustalla saattaa vilahtaa myös muita pääkaupunkiseudun nuoria. Juttu on kuvattu Shakkikodissa.

http://www.lumilyhty.net/paivittain_esiteltavat_urheilula/

(Tätä kirjoittaessa Radio Suomi Popin juontaja Jaajo Linnonmaa höperehti suorassa radiolähetyksestä jotakin 
naisista ja shakista, ja haastoi Suomen parhaan naispelaajan julkiseen shakkiotteluun. Kaikkea ne mainostoimisto 
Bob Helsingin pojat keksivät!)
http://www.radiosuomipop.fi/esittely.php?get_id=54&page=29

2. City-lehti järjestää suuren urheilukyselyn 9.1.2006 mennessä.

2. Kuinka älykkäinä/seksikkäinä pidät seuraavien lajien edustajia? Arvioi asteikolla 1-5 (5=niin fiksuja/so sexy, 1
=tyhjäpäitä/täysin epäeroottisia)

Tässä kysymyksessä ei ole vaihtoehtoa shakki.

5. Arvioi seuraavien lajien urheilullisuutta (5=täyttä sporttia, 1=ei urheilua lainkaan).

Formulat/Shakki/Golf/Lumilautailu/Curling/Pöytätennis/Ceerleading/
Wrestling/Sauvakävely/Biljardi.

16. Mitkä seuraavista väittämistä pitävät paikkansa (merkitse rasti, jos olet samaa mieltä)?
----
Valkoihoiset ovat parempia shakissa kuin mustaihoiset.
----



Kyselyssä on myös 16 muuta kysymystä. Mitä kannattaisi vastata, jotta siitä olisi shakille eniten iloa?

http://www.city.fi/sporttikysely

3. Vuoden urheilija -äänestys, kaipaako shakkiehdokasta?

Ottakaapa vielä kantaa, pitäisikö Vuoden urheilija äänestykseen yrittää shakinpelaajaa? (Keskusshakkiliitto on 
muuten jo hakenut Suomen Olympiakomitean jäsenyyttä).

4. Tuomarilan koululle kaivataan shakinopettajaa

From: Tiina Saario-Kuikko <tiina.saario-kuikko@vtt.fi>
Subject: Tuomarilan koulun shakkikerhosta

Hei!

Tuomarilan koulun ala-asteen oppilaat ovat jääneet ilman shakkikerhon 
vetäjää ja nyt Tuomarilan koulun koti- ja kouluyhdistys toivoisi, että 
esim. shakkikerhoista löytyisi joku innokas nuori alan harrastaja, joka 
haluaisi ryhtyä kerhon vetäjäksi ohjaamaan alkeisryhmää. Olisiko ehkä 
teidän kerhossanne joku halukas nuori vetäjä, kerran viikossa Espoossa 
Tuomarilan koululla os. Puistotie 13, tunnin verran kokoontuvalle 
kerholle? Entä millaista palkkiota esim. kevätlukukauden kestävästä 
opetuksesta halutaan? Selvitämme yhdistyksen mahdollisuutta maksaa palkkio 
rahana suoraan vetäjälle tai sitten maksua lahjakortin muodossa.

Yhteyshenkilönä toimii Tiina Saario-Kuikko, puh. 040 5187950, 
tiina.saario-kuikko@vtt.fi

5. Shakkiblogi sai lentävän lähdön

Ville Vainion rakentama kokeilu Shakkiblogi sai hyvän lähdön, nyt siellä on ollut jo yli 50 artikkelia, joihin on tullut 
vielä enemmän kommentteja.

Kun kirjautuu omalla nimellään, voi kirjoittaa artikkeleita pienistä ja suurista shakkiasioista. Jos haluaa 
kommentoida artikkeleita, voi sen tehdä helposti jopa kirjautumatta. Pääasia on, että käyttää omaa nimeään 
(sähköpostiosoite ei tule näkyviin netissä).

Keskusshakkiliiton hallitus hyväksyi viime viikolla, että se kustantaa blogin toiminnan Shakki.net sivustolla 
kahdeksi vuodeksi. Tässä ajassa nähdään, onko se tarpeellinen lisä suomalaiseen shakkitoedottamiseen ja 
keskusteluun.

Blogista vastaa liiton tiedotustoimikunta, ensi sijassa Ville Vainio ja Toivo Pudas.

Toistaiseksi shakkiblogi toimii osoitteessa
http://playground.utu.fi/~vjvain/blog/

Tähänastiset aiheet ovat seuraavat (uusimmasta vanhimpaan):

Shakkia telkkarissa joka sunnuntai - shakkiäänestys Citylehdessä 
Älyn ja tekoälyn mittelö 
Tomi: Viimeisessä pelissä oli pakko voittaa 
 Berkes Ferenc (2597) - Nybäck Tomi (2563) 
Mamedyarov Shakriyar (2674) - Nybäck Tomi (2563
Nybäck Tomi (2563) - Stellwagen Daniel (2561) 
L'Ami Erwin (2541) - Nybäck Tomi (2563) 
Kuvien linkkaaminen blogiin Nybäck Tomi (2563) - Li Chao (B) (2305
Tomi: tilanne näyttää ihan hyvältä 
FIDEn varapresidentti Shakkikodissa 
Smeets Jan (2531) - Nybäck Tomi (2563) 
Nybäck Tomi (2563) - Romanov Evgeny (2479) 
Nybäck Tomi (2563) - Sengupta Deep (2400)  
William, Henri, Bogdan ja Atte voittivat 
Terrieux Kevin (2365) - Nybäck Tomi (2563) 
Nybäck Tomi (2563) - Lenic Luka (2476) 
Pelaaminen 
Blogin nopeus Blogin suunnittelu



Poobesh Anand  S - Nybäck 
Tomi Nybäckin ensimmäinen peli 
Miehemme Istanbulista raportoi
Google 
Shakkia televisiossa tiistaina 8.11
Ivanov voitti Salon turnauksen 
Diagrammin lisääminen 
Jaakko Oksa kahdeksas Manhem Openissa 
Loppuviikon shakkikalenteria 
Ongelmia? Kysymyksiä
Suomalaismenestystä Gladsaxesta
Kerhonvetäjä Tuomarilaan 
Blogi ja muut viestintävälineet 
Uusi tekstieditori asennettu 
Neljäs Shakkinappulakisa 13.11.2005  
Blogi etsii kirjoittajia 
Artikkelin kirjoitusohjeet 
Aiherakenne 
Sisäkkäinen kommentointi 
Suunnittelua 
Hello World, osa 2 
Hello world!

6. Pohjoismaiden koulumestaruuskisa Matinkylän seudulla

Koululaisten PM-kisa järjestetään Espoossa 17.-19.2.2006. Majoitus on samassa paikassa kuin oli tämän vuoden 
koulu-SM kisassa, pelipaikka on vielä avoin.

Pohjoismaiden pelaajien lisäksi turnaukseen kutsuttaneen Viron parhaita nuoria ikäsarjoissaan.

7. Kansainvälisiä koululaiskisoja ensi vuonna Kreikassa ja Bulgariassa

24.4.-2.5. World School Championships Kallithea Halkidiki Kreikka
20.-28.6. First European  Championships for School Chess Teams Varna Bulgaria
18.-30.9. Nuorten EM-kisa Budva

Viestin lopussa on kutsut Kreikkaan ja Bulgariaan.

8. Paul Keres -kisa kutsuu myös nuoria

Paul Keres Memorial kisa Tallinnassa järjestetään 6.-8.1.2006. Kyseessä on nopean shakin kisa, jossa myös 
parhaat nuoret palkitaan. Kutsu ohessa.

9. Viides Shakkinappulakisa kruunaa shakkivuoden

Viides Shakkinappulakisa järjestetään sunnuntaina 18.12. Shakkikodissa samalla tavalla kuin edellisetkin. 
Tavoitteena on saada mukaan erikoisvieras joko Grönlannista tai vaihtoehtoisesti Korvatunturilta.

Kuvia aikaisemmista nappulakisoista on osoitteessa:
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/nappula05web/index.htm

Myös Kaakonketjun osakilpailun yhteydessä 6.1.2006 järjestetään koululaisille oma kilpailu 15+
15.min.miettimisajoin.

***********************************************************************
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
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/tandemhki05web/index.htm



http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/pikajoukkuehm05web/index.htm
http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/nopeaHM05web/index.htm

Kilpailukutsuja

*************************************
Helsingin yläasteiden ja lukioiden koululaiskisa 6.12.2005
 
HELSINGIN KOULULAISKILPAILU 2005

YLEISTÄ
Helsingin Shakkiliitto (HSL) järjestää koulushakin HM-turnauksen (Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniainen) 
koulujen oppilaille. Osanotto-oikeus on niillä, jotka ovat olleet vuoden 2005 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 
ammattikoulut. Aikaisemmista vuosista poiketen pelataan poikkeuksellisesti ala-asteen kilpailu sunnuntaina 9.10. 
sekä yläaste/lukiot vasta 6.12. eli itsenäisyyspäivänä.

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
Sunnuntaina 9.10.2005 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

Tiistaina 6.12.2005 Yläasteiden sekä lukioiden ja ammattikoulujen 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

Sunnuntaina pelataan samalla aikataululla myös Opettajien ja kerhonohjaajien sarja

Aikatauluja voidaan tarvittaessa kaikkien sarjojen osalta tarkentaa kilpailun kuluessa.

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

MAKSUT
Viisi euroa (5 €) kaikissa sarjoissa. Maksu maksetaan pelipaikalla ilmoittautumisen yhteydessä. 
*************************************
Viides Shakkinappulakisa Shakkikodissa 18.12.2005

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

AIKATAULU
Ilmoittautuminen sunnuntaina 18.12. klo 9:00 - 10:00. Kilpailu alkaa klo 10:00 ja päättyy noin 16-17 mennessä.

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

MAKSUT
Osanottomaksu on viisi euroa (5 €) ja mahdollisuus ruokailuun kilpailun puolivälissä (3 € pelaajat / 5 € muut)

PALKINNOT
Ryhmien kolme parasta palkitaan mitalein.

Yllätysvieraalla saattaa olla säkissään muutakin kuin mitaleita!
 
*************************************



KAAKONKETJUN 6.OSAKILPAILU  JA KAAKKOIS-SUOMEN SHAKKIPIIRIN NOPEANSHAKIN 
MESTARUUSTURNAUS HAMINASSA 06.01.2006.
                            
Kaakonketjun kuudes(6)osakilpailu ja Kaakkois-Suomen shakkipiirin nopeanshakin mestaruusturnaus järjestetään 
HAMINASSA 06.01.2006. Turnaus on SELO-kelpoinen, 30+30.min miettimisajoin ja kuusi(6) kierroksinen 
vajaakierrosturnaus.

PELIPAIKKA: Keskuskoulu Viipurinkatu 1 49400 Hamina. (koulun pihaa ajetaan Laurinkadun puolelta)

ILMOITTAUTUMINEN: Pelipaikalla klo:09.15.- 09.45.Peli alkavat klo:10.00.

OSANOTTOMAKSU: Yleinen sarja 10.euroa (nuoret 5.euroa)  ja koululaisten sarja 2.euroa.

LISÄTIETOJA: Ari Pussinen 0405829631 tai ari.pussinen@pp.inet.fi

Kaakonketjun osakilpailun yhteydessä järjestetään koululaisille oma kilpailu 15+15.min.miettimisajoin.

Koululaisten kilpailu on myös kuusi(6) kierroksinen vajaakierroskilpailu. Osallistuminen tähän sarjaa ei edellytä 
pelaaja lisenssiä. Osallistumismaksu on 2.euroa.

Sarja on tarkoitettu rekisteröimättömille pelaajille ja niille, joiden vahvuusluku on alle 1500.Koululaisten sarjaa voi 
ilmoittautua myös pelipaikalla, mutta järjestäjien toivomuksesta ois hyvä jos varmat osallistujat ilmoittautuisivat etu 
käteen, järjestely syistä.

Kuudelle parhaalle esinepalkinnot. Lisäksi turnaussarjassa palkitaan kolme parasta rahapalkinnoin. 
Kokonaiskilpailuun huomioidaan kolme parasta tulosta.

KILPAILUN JÄRJESTÄÄ SHAKKIYMPYRÄT R. Y. HAMINA.

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

Paul Keres Memorial 6.-8.1.2006

Dear friends, 

Estonian Sports Association Kalev invites You to the 16th international rapid chess tournament  - PAUL KERES 
MEMORIAL. The tournament will be held on January 6. - 8., 2006 in Tallinn/Estonia. Named tournament is turned 
very popular and is one of the top events in Estonian chess life. We have had many world champions and 
remarkable chess players in our tournament. Such as N. Capridashvilie ,M. Chiburdanidze, B. Spasski, 
V.Smõslov, X. Jun, J.Polgar, J. Timman, V. Ivantshuk, A. Shirov, P. Svidler .T. Rajabov, S. Matveeva, A. 
Morozevitsh, B. Gelfand, A. Karpov  a.s.o.

The first prize in men´s tournament will be 30 000 EEK (it is about 1900 EUR) and in womens tournament 10 000 
EEK (600 EUR). The total prize fund is around 9000 EUR. For GM - s we will provide free accommodation and 
meals.

This years tournament is dedicated to the 90th birth year of Estonian centennial sportsman Paul Keres. 

On January 5th. is also held a symphosium about Paul Keres with performers  like V. Smõslov, D. Bronðtein, M. 
Taimanov, S. Gligoric, L. Portisch, B. Larsen, V. Kortðnoi, F.Olafsson, B. Spasski, J. Timman, A. Karpov a.s.o.

Attached you will find the regulation of the 16th Paul Keres Memorial .  From last years tournament you can have 
a view in the following link: http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=2158

Best regards,

Kristiina Männa

Project manager

ESA Kalev

Phone: 372 6 44 66 67

Fax:      372 6 44 29 87

E - mail: kristiina@eestikalev.ee



www.eestikalev.ee

The 16th International rapid chess tournament
Paul Keres Memorial

January 6. -8. 2006 Tallinn, Pärnu Rd. 41, Estonia

Regualtions
The tournament consists of two stages

PRELIMINARY TOURNAMENT is a rapid one. 15 + 15 min. and 10 additional seconds per move, in seven rounds 
according to the Swiss system.
The competition will be divided according to the raiting into groups A and B. If results in the Preliminary 
Tournament are equal, the sum of points after every round is considered. If the sum is equal, the results of 1st, 
2nd a.s.o rounds are excluded.
 MEN `S MAIN TOURNAMENT 15 min + 15 min and 10 additional seconds per move) is played by 6 best players 
from group A, 3 players invited directly to Main Tournament and the best Estonian player.
WOMEN `S MAIN TOURNAMENT is played by 4 best players of group A of Preliminary Tournament , 3 players 
invited directly to the Main Tournament and best Estonian player.
MAIN TOURNAMENT ´S are held according to the round robin system. The main prize of object will be given to 
the winner of the additional 10 minute competition.

Participants
Up to 136 participants with the raiting of 2000 and more will be permitted to participate, in case of vacancies also 
with lower raiting.
Participation is free for IM - s and GM- s.
GM - s accommodation and meals will be payed by organizers. 

Prizes
The winner will be awarded with prize of         30 000 EEK 
2nd place 25 000 EEK
3rd place 20 000 EEK
4th place 15 000 EEK
The best six man of Preliminary Tournament will be awarded with a prize of 2 500 EEK 
. 
The best female player a prize of

10 000 EEK 
2nd plae  7 000 EEK
3rd place  5 000 EEK
4th place  3 000 EEK.

The best female player of Preliminary Tournament will be awarded with a prize of 2 
000 EEK, II - IV place with a prize of 1000 EEK
The best veteran (born 1946 and earlier) from Estonia will be awarded a prize of 
2500 EEK.
The best junior (born 1988 and later) gets a prize of   2500 EEK

Group B  1st place   2 000 EEK 
2nd place   1 500 EEK
3rd place   1 000 EEK

In case of equal points the monetary prizes of preliminary and main tournament  will be divided.

Registration
With participation fee 200 EEK till 26. December 2005, from 27. December 2005 - 400 EEK at  Estonian Sports 
Associtaion kalev 41 Pärnu RD, 10 119 Tallinn
Phone : + 372 644 66 67
Fax: + 372 644 29 87
E - mail: kristiina@eestikalev.ee <mailto:kristiina@eestikalev.ee>
Home page: www.eestikalev.ee <http://www.eestikalev.ee>
Participation fee can be paid to :
Bank: EESTI ÜHISPANK, Tartu mnt.13
Account holder: EESTI SPORDISELTS KALEV
IBAN code: EE641010022002657005
account  Nr. 10022002657005. 
or
Bank: HANSAPANK, Liivalaia 8
Account holder:EESTI SPORDISELTS KALEV



IBAN code:EE252200221001173980
SWIFT: HABAEE2X
Account Nr.221001173980

Registration deadline  - 6th January 2006 at 16.00.
All participants must give their participant cards personally to Secretary General for pairings before 16.00. 

Schedule
Preliminary Tournament
Friday   6. January  Saturday   7. January

16.30 Opening ceremony  10.00 Laying wreath to 
Keres

17.30 - 18.20  1st round Memorial
18.35 - 19.25  2nd round 10.30 - 11.20 5th round
19.40 - 20.30  3rd round 11.35 - 12.25 6th round
20.45 - 21.35  4th round 12.40 - 13.30 7th round

14.00 Closing of Preliminary Tournament 
and drawing of the main tournament

Main Tournament
Saturday   7. January Sunday  8. January

M 10.00 - 10.50      
MW 17.00 - 17.50 MW 11.00 - 11.50 
MW 18.00 - 18.50 MW 12.00 - 12.50 
MW 19.00 - 19.50 MW 13.00 - 14.50 
   M  20.00 - 20.50      MW 14.00 - 14.50 

        15.15   Closing ceremony
Referee: Lembit Vahesaar
Secretary: Michel Zdankevitch
**********************************************************************
First European School Chess Team Championship - Varna 2006

> Dear Sir,
> 
> On the 6th August 2005 the General Assembly of the European Chess Union approved a decision for the 
holding of the First European Championship for school chess teams up to 12, 14 and 16 years of age.
> This tournament will take place in Varna, Bulgaria from 20th to 28th June 2006.
> An accompanying event will be The Hopes of the World Third European Festival for school champions up to 10, 
12, 14 and 16 years of age.
> 
> Here are attached the conditions for both of the tournaments.
> We hope to welcome in Varna students from your country to participate in the tournaments.
> 
> Yours sincerely,
> Boris Hristov, president of the National Children Chess Foundation "Morsko konche" (Sea horse)
> 
http://www.shakki.net/nuoriso/turn/Euro-Varna-EN-2006.pdf
http://www.shakki.net/nuoriso/turn/Hopes-Varna-EN-2006.pdf
http://www.shakki.net/nuoriso/turn/Varna-EN.pdf
**********************************************************************
World School Championship, Kallithea Halkidiki Kreikka 24.4.-2.5.2006

Games Festival is a mass innovative event organized for the second year in Halkidiki, Greece from 24th of April to 
2nd of May 2006. The festival includes series of tournaments, competitions, and exhibitions in prestigious sports 
like, chess, beach volleyball, bowling, billiards, bridge, darts, tennis and the most popular entertaining table games 
like scrabble, strategic games, PC games and more. Famous athletes & champions will be present in G-Hotels for 
the 2nd Games Festival. The 1st Games Festival, gathered 1.200 participants and more than 2.000 visitors from 
25 countries. Registrations & bookings are possible only through the Organizing Committee. Reservation form. 

                  in this issue 
                 
                 a.. Venue - G-Hotels Complex 
                  a.. Bridge International Festival (28 April - 2 May) 
                  a.. World School Champs+Intern.Opens(24 April-2 May) 
                  a.. Billiards - Greek Cup (27 April - 2 May) 
                  a.. Scrabble & Strategic Games (28 April - 1 May) 
                  a.. Paintball Open Tours (28 -30 April) 



                 

                  Bridge International Festival (28 April - 2 May) 
                
                   
                  After the successful organization of the 1st International Bridge Halkidiki Festival the second one is 
now running! The Organizing Committee has already issued invitations to worldwide famous bridge players and 
soon we will announce the first invited participants. More details about the schedule & the prizes you can find in 
the official regulations download here in pdf format. For registrations and hotel bookings please fill Games festival 
Registration form you can find above. 

         
                  World School Champs+Intern.Opens(24 April-2 May) 
                 
                   
                  The preparations for the 2nd World School Championship have already started. The event will take 
place in Kallithea - Halkidiki from 24th April to 2 May 2006. In the same venue were organized on 2003 World 
Youth Champs, on 2001 & 2000 Euro Youth Champs and on 2002 European Club Cup. Parallel events, 
International Chess Open, Rapid & Blitz tournaments. 

                  More news in Worldopens...  

                  Billiards - Greek Cup (27 April - 2 May) 
                 
                   
                  Billiards Greek Cup (French & American 9 ball) open or international participants. World Champions 
and about 200 participants took part in the last year competition offering some spectacular moments to the sport's 
funs. Dont miss it! 

                  Scrabble & Strategic Games (28 April - 1 May)                  
                   
                  2nd Scrabble Hellenic Championship and International Scrabble competition in English language. 
Official rules and many prizes sponsored by MATTEL HELLAS.The most famous strategic games are also 
presented in Games Festival. Magic The Gathering Pro Tour Qualifier, Yu-Gi-Oh, Duel Masters and more 
sponsored by KAISSAGAMES.  

                  Paintball Open Tours (28 -30 April)                  
                   
                  Paintball ,the world's fastest growing, extreme and team sport is now present in the 2nd Games 
Festival. G-hotels in co-operation with paintball experts are creating now a modern and exciting playing field for all 
the sport funs. Tournaments for organized sport teams and for amateurs. 
          
           Venue - G-Hotels Complex 
                    
                  Welcome to G-Hotels Complex; A luxurious resort situated on a marvelous sandy beach with clear blue 
waters on the pine-dotted cape Kassandra, surrounded by colorful gardens only 2 km from the lively town of 
Kallithea, Halkidiki and 75 km from the airport Macedonia (SKG) of Thessaloniki, Greece. This hotel complex has 
established itself a worldwide reputation for its renowned and utmost attention to quality, offering an extensive 
range of in-house activities, numerous facilities to attract all tastes, and a keen and enthusiastic animation team. . 

            Join our mailing list!
          
            email: info@event-consulting.gr 
            web: http://www.event-consulting.gr  


