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Lähtevä posti: Nelimaaottelu siirtyy, Nuorten EM-kisa alkoi

Nuorisoshakin sähköpostilista
ylläpito: Toivo Pudas, toivo.pudas@fimug.fi, 040-5707400
Vanhat viestit: http://www.shakki.net/nuoriso/forum/mail.htm

1. Kalenterimuutoksia

Pohjoismainen nuorten nelimaaottelu on siirtynyt toiseen ajankohtaan eli se järjestetään 2.-4.10. Oslon lähellä. Kutsu on 
viestin lopussa. Alunperin samaan aikaan oli suunniteltu Suomen nuorisovalmennusryhmän valmennusviikonloppu, mutta 
sitäkin jouduttaneen nyt siirtämään.

Nuorten alle 20-vuotiaiden MM-kisa Intiassa on myös siirtynyt ja on 18.11.-1.12. 

Lukiojoukkueiden PM-kisa on Oslon lähellä 17.-20.9. 

Yläasteen joukkueiden PM-kisa on Tukholmassa 10.-12.9.

Ala-asteen joukkueiden PM-kisa on Islannissa 17.-19.9.

Nämä kutsut eivät välttämättä koske isoa joukkoa, mutta laitan kutsut tähän sen varalta, että joku joukkue antaakin 
paikkansa täytettäväksi seuraavalle. Esimerkiksi Islannin matka on aika kallis kokemus, ja tällä kertaa se sattuu ala-asteen 
pelaajille. 

Intian kisa on myös erittäin kallis matkojen takia, ja hallitus on yleensä päättänyt matkatuesta erikseen.

Kreikan Kreetalla 3.-14.11. pidettävien nuorten 10-18 MM-kisojen nettisivu on julkaistu:
http://www.greekchess.com/wycc2004

Sinne matkustavat suomalaiset pelaajat Mikael Hiltunen, Roger Norri, Jaakko Oksa, Mikko Niemi ja Kalle Niemi.

2. Kiikoisten leirille tuli reipas 25 pelaajan joukko, jossa oli ilahduttavasti mukana mm. kiikoislaisia ja turkulaisia. 
Opettajina olivat Heikki Lehtinen ja Aarne Hermlin, Osmo Särkilahti ja Asko Hentunen. Pikapelien, tandemin ja 
simultaanien tuloksia on osoitteessa
http://www.vammalanshakkikerho.net/shakkileiri/tuloksia.html

3. Keskiviikkona lähti nuorten EM-kisaan Turkkiin joukko Arja Räisäsen johdolla. Pelaajina joukkueessa ovat Juha 
Hynninen, Eric Malmi, Kim Räisänen, Mikko Kurkijärvi ja Laura Savola. Pidetäänpäs peukkuja, pelejä voimme seurata 
osoitteessa
http://www.euroyouth2004.com/

Ensimmäinen peli oli torstaina klo 16.00, seuraavina päivinä pelit alkavat klo 15. 

Ensimmäisellä kierroksella Juha Hynninen ja Kim Räisänen ottivat pisteen.

Parhaillaan pelataan Tanskassa Politiken Cuppia. Ensimmäisen kierroksen jälkeen neljä suomalaista jakoi johtopaikkaa: 
Tapani Sammalvuo, Niina Sammalvuo, Antti Laato ja Samuli Laato. Sittemmin tahti on hiukan hidastunut, mutta edelleen 
varsinkin Samuli tekee lukuunsa nähden hyvää tulosta. Myös Tuomas Laato on pelaamassa.

http://www.politikencup.dk/
http://staff.cs.utu.fi/~juhkivij/chess/fin_abroad_fi.shtml

4. Koulukerhoprojektiryhmä nimitetty

Länsi-Suomen lääninhallitukselta haetaan tukea shakin koulukerhotoiminnan elvyttämiseen. Kyse on mm. kerhonohjaajien 
koulutuspäivistä, ohjaajanoppaan päivittämisestä, oppimateriaalimapin luomisesta ja varustesalkun keräämisestä. Myös 
romppua ja nettisivua ohjaajien tueksi ollaan luomassa. Projekti koskee vuosia 2004-2005.

Tarkoitus on tehdä koulukerhon perustaminen mahdollisimman vaivattomaksi kokemattomillekin ohjaajille.

Hankesuunnitelma on nähtävissä osoitteessa
http://www.shakki.net/nuoriso/uutiset/hankesuunnitelma0405.pdf

Jos koet, että sinulla voisi olla jotakin annettavaa eri osatehtävissä, ota yhteyttä toivo.pudas@fimug.fi (040-5707400). 
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Mukaan tarvitaan kirjoittajia, materiaalinkerääjiä, kääntäjiä ym. Projektiryhmässä ovat nyt Toivo Pudas Helsingistä, Osmo 
Särkilahti Ikaalisista, Jouko Äijälä Lahdesta, Petteri Paronen Helsingistä, Veikko Valo Porista ja Ilkka Hartio Jyväskylästä. 

Matinkylässä 7.-8.8. pidettävän joukkuepika-SM:n yhteydessä käymme varmaan keskusteluja tästäkin projektista.

5. Jos Carmen tulisi Suomeen...

Nytpä pistetään tilapäinen ideakilpailu pystyyn siitä, mitä nuorisoshakkiin liittyvää voisi olla ohjelmassa, jos Viron 
shakkiliiton presidentti Carmen Kass vierailisi Suomessa. Löytyisikö tyttöjä pelaamaan hänen kanssaan näytöspeliä 
(Carmen on toisen luokan pelaaja)? Mitä kysymyksiä haluaisit esittää hänelle vastattavaksi Suomen Shakissa? Mihin 
nuorisolehteen tekisit juttua Carmenista? Missä televisio-ohjelmassa häntä kannattaisi haastatella?

Carmen Kass on virolainen valokuvamalli, joka asuu tällä hetkellä Los Angelesissa. Kesäkuussa hänet valittiin Viron 
shakkiliiton presidentiksi. 

6. Valmennusryhmä uusiutuu

Viime sunnuntaihin mennessä oli valtakunnalliseen nuorisovalmennusryhmään 2004-2005 ilmoittautunut seitsemäntoista 
pelaajaa. Kun päävalmentajakysymys ja valmennuskokonaisuus saadaan ratkaistuksi, julkistetaan pelaajien nimet ja 
valmennusviikonloput alkavat luultavasti syyskuussa.

7. Terveisiä Serbia-Montenegrosta

Tulossivut nuortenkin kisoista alkavat olla korkealaatuisia. Budvan viimevuotisen EM-kisan sivut olivat vahingossa 
poistetut uusilta sivuilta, ja pyysin heitä palauttamaan ne takaisin. Kommentit sivuista ovat tervetulleita:

"Thanks!
I am glad that you like it.
Any comments and sugestions are welcome.

Regards
Vladica

> Thank you! I did not remember that they were that good looking and easy to
> use!
>
> Toivo Pudas
>
> Vladica Andrejic  (28.7.2004  21:58):
>>Dear friend from Finland
>>I updated SCG site with Budva 2003
>>
>>http://www.scgchess.org/euro2003/english.htm
>>
>>All the best
>>Webmaster of SCG Chess Federation
>>Vladica Andrejic"

8. Valokuvia turnauksista 

Imuroitavaksi ja käytettäväksi olen laittanut mm. Heart of Finlandissa ottamani valokuvat. Jos joku haluaa niistä oikeita 
valokuvia ítselleen, voi pyytää minulta paremman version.

http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/hof04web/index.htm

http://www.fidisk.fi/u/toivo.pudas/jsmfinaali04web/index.htm

9. Turnauskutsuja

http://www.kolumbus.fi/shakkiliitto/kill2004.htm

*************************************
Shakkikodin elokuun turnaus
13.-17.8.2004

Turnaus pelataan kahdessa ryhmässä. 8 korkeaseloisinta pelaavat
M-ryhmässä täyskierrosturnauksen, muut pelaavat 7 kierroksisen
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vajaakierrosturnauksen. Turnaus on selokelpoinen.

Järjestäjät: Sampo Tiensuu, Aapo Ahola ja SSK

Pelipaikka: Shakkikoti, Haapaniemenkatu 14, Helsinki

Aikataulu:
Pe 13.8. klo 15-16.30 osaanoton varmistus ja jälki-ilmoittautuminen
Pe 13.8. klo 17 1. kierros
La 14.8. klo 10 2. kierros
La 14.8. klo 17 3. kierros
Su 15.8. klo 10 4. kierros
Su 15.8. klo 17 5. kierros
Ma 16.8. klo 17 6. kierros
Ti 17.8. klo 17 7. kierros, jonka jälkee tulosten julkistaminen ja
palkintojen jako.

Peliaika: 2h+2h, sekä 1 min lisäaikaa/siirto

Osaanottomaksu: 25 euroa (N 15 euroa) jälki-ilmoittautumismaksu on 5 euroa.

Palkinnot: Kummankin ryhmän parhaat palkitaan. Turnauksessa jaetaan
myös palkinto seloon nähden parhaasta tukolsesta.

Ilmoittautuminen: Maksamalla osaanottomaksu ti 10.8. mennessä tilille
Sampo 800027-34695892 tai 12.8. mennessä sähköpostitse
(shakki.koti@kolumbus.fi) tai puhelimitse jäljempänä mainituille henkilöille.

Tiedustelut: Aapo Ahola (040 7391013) tai
Sampo Tiensuu (040 5015231)

Turnauksen kotisivu on Internetissä osoitteessa
http://www.mv.helsinki.fi/home/stiensuu/at2004/

*************************************
Kaakonketjun 2004 1. osakilpailu 21.8.04, Karhula

Karhulan Työväen Shakkikerho järjestää Kaakonketjun v.2004 1.osakilpailun 21.8.2004 Karhulassa. Kilpailu pelataan 30 
min + 30 min miettimisajoilla 6-kierroksisena .

Kilpailu on Selo-kelpoinen (0,3 kerroin).

Paikka: Eläkeläisten kerhohuoneisto, Vesivallintie 21, 48600 Karhula. 

Peliaika: 30 min + 30 min 

Aikataulu:  Ilmoittautuminen pelipaikalla 21.8.2004 klo 9.00-9.45 

                    1.kierros alkaa klo 10.00. Seuraava kierros alkaa välittömästi
                    edellisen kierroksen päätyttyä ja parien määrityksen jälkeen.
                    Kilpailu päättyy noin 17.30.
 
Osanottomaksu: 10 EUR  (nuoret 5 EUR)

Huom: Mikäli turnaukseen ilmoittautuu vähintäin 6 alle 16 vuotiasta nuorta järjestetään heille oma kilpailu 15+15 min 
miettimisajoilla. Tähän turnaukseen ei vaadita lisenssiä. Osanottomaksu on 2 EUR.

Tiedustelut: Martti Mujunen 05-282016 tai 050-5283272, martti.mujunen@kymp.net

************************************
Nordic Teamchampionship for juniorhighschool Youth

According to the regulations each invited team get free accomodation including meals for four (4) players, one (1) reserve 
and one (1) leader from Friday morning to Sunday afternoon. If any team wants to arrive one day earlier or leave one day 
later - please tell us as soon as possible, thanks!
 
Friday 10th of September
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 11.00-12.00 Lunch
 12.00-17.00 Round 1
 17.00-18.00 Dinner
 18.00-23.00 Round 2

Saturday 11th of September
 07:30-09:00 Breakfast
 09.00-14.00 Round 3
 14.00-15.00 Lunch
 15.00-20.00 Round 4
 20.00-21.30 Dinner

Sunday 12th of September
 07:30-09:00 Breakfast
 09.00-14.00 Round 5
 13.30-15.00 Lunch
15.0Prize-giving

The tournament will take place in the Stockholms Schacksalonger at Ringvägen 9c Accomodation is at "Zinkens 
Vandrarhem" at Zinkens Väg 20 some 7-8 minutes walk from the playing site. All meals excluding breakfast will be served 
at the playing site. 

Everyone will be accommadeted in rooms with 4 beds.

Each accompanying persons will have to pay 1500:- SKR (for 2 nights, 3 days) and extra 300 SKR for extra night.

The Swedish Chessfederation is looking forward to see you all in Stockholm

Pleas fill in the form below an send it to us.

Best Regards.

Victor Larsson

******************************
Kjære sjakkvenner

Vi har fått beskjed om at vår først utlyste dato for Firelandskampen
kolliderer med Skol-SM.

NY DATO for Firelandskampen 2004 blir derfor lørdag 2. oktober til
mandag 4. oktober.
Ankomst Oslo lufthavn Gardermoen bør ikke være seinere enn kl. 1400 på
lørdag, og avreise ikke tidligere enn kl. 1900 på mandag.
Vi lover flotte spilleforhold på Tyrifjord hotell omtrent 80 kilometer
fra Oslo sentrum.

Vi kommer tilbake med all nødvendig informasjon i siste halvdel av
august.

God sommer!

Med vennlig hilsen
Ungdommens Sjakkforbund
*********************************
Subject: Barneskolelag 2004

The Icelandic chess federation will organize the "barneskolelag" 17. - 19. 
september 2004.  The formal invitation will be sent after July 20th.

ICELANDIC CHESS FEDERATON
Ásdís Bragadóttir

*********************************
Dear chessfriends,
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Please find attached the regulations and official invitation for the 2004 World Youth Chess Championships to be held in 
Heraklio, Crete in Greece from November 3 (arrival) to November 14 (departure). The games will again take place in the 
excellent Creta 
Maris***** Conference Hotel as in 2002.

All the information and registration forms can also be found online at http://www.greekchess.com/wycc2004

For the WYCC 2004 Organizing Committee,

George Mastrokoukos
Greek Chess Federation
Executive Board Member


