
Aikataulu: Kerho kokoontuu perjantaisin klo 18-20,  alkaen 26.8. 
Paikka: Vuosaaren ala-asteen koulu, Punakiventie 4, 00980 Helsinki

Kilpakerho on tarkoitettu motivoituneille kerholaisille, jotka haluavat kehittyä shakissa tavoitteellisesti. 
Kilpakerhon opetuksen ovat suunnitelleet seitsenkertainen shakin Suomen mestari ja kansainvälinen 
shakkimestari Mika Karttunen ja FIDE-mestari Antti Virtanen. Opetuksesta vastaa Antti Virtanen.

Kilpakerhon koko kauden (16 kerran kokonaisuus + 
kilpakerholaisille laaditut Avainsiirto-tehtävät) hinta 
on 150 euroa tai yksittäisinä kertoina läsnäolojen mu-
kaan 11 euroa/kerta. Läsnäolojen perusteella mak-
savilta veloitetaan lisäksi 15 euron maksu kauden 
aikana ratkottavista nettitehtävistä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Antti Virtanen
puh. 044 8472108
antti.virtanen@shakkilinna.fi

Kilpakerhon kerhoformaatin läpikäyneissä ja edelleen 
kerhossa mukana olevissa on ikäryhmiensä Suomen 
mestareita, mitalisteja ja muita kärkipelaajia.

Hinta:

Kilpakerhossa jaetaan harjoitustehtäviä, joita ratko-
taan kerhoajalla ja/tai kotona. Kilpakerhoon kuuluu 
lisäksi itsenäisesti ratkottavia nettitehtäviä AVAIN-
SIIRTO-sivustolla. 
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KILPAKERHON KERHOFORMAATISTA
K

q Monipuolinen ja laadukas opetusmateriaali kehittää 
pelaajan shakkiymmärrystä tasapainoisesti ja mah-
dollistaa korkean taitotason saavuttamisen.

K

q Itsenäisesti ratkottavien nettitehtävien tekemistä 
varten jokaisen kilpakerholaisen on tehtävä tunnus 
AVAINSIIRTOON (onnistuu tästä linkistä), ja ilmoi-
tettava se kerhon ohjaajalle. Kilpakerhon tehtävät 
ovat avoinna ainoastaan kilpakerholaisille.

K Jokainen kilpakerholainen saa kerhon sisäisen vah-
vuusluvun. Eniten omaa lukuaan nostaneet palki-
taan kauden päätteeksi Kauden Kehittyjä -palkin-
noilla.

q Turnauspelaamisen taitoa vahvistetaan pelaamalla 
kuukauden mestaruusturnaus jokaisen kuukauden 
viimeisellä kerhokerralla. Kauden kuukausimestari 
ja muut parhaat palkitaan kerhon päätöstapahtu-
massa toukokuussa.
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1) Avauspelaaminen. Teemakerralla harjoitel-
laan aina uusi avausmuunnelma, jota opitaan 
pelaamaan yhtä hyvin kuin mestarit.

3) Loppupeli. Monen mestarin mielestä (esim. 
Magnus Carlsen) loppupelitaito on arvokkain 
taito shakissa. Hyvä loppupelaaja osaa kääntää 
tasapelitilanteet voitoiksi ja häviöt tasapeleiksi. 
Teemakerralla käymme läpi tärkeimpiä loppupel-
ityyppejä ja harjoittelemme loppupelitekniikkaa.

4) Turnauspelaaminen. Teemakerta valmen-
taa kerholaisia virallisia turnauksia varten.

2) Suunnitelmanteko. Mestaripelien tutkiminen 
auttaa keksimään hyviä suunnitelmia omissa pe-
leissä. Kerholaiset pääsevät kokeilemaan omaa 
suunnitelmantekotaitoaan. Arvataanko mesta-
reiden siirtoja? Tai kenties keksitään itse yhtä 
hyviä ideoita? Tämä osio suoritetaan itsenäisesti 
netissä, AVAINSIIRTO-sivustolla.

KERHO-OHJELMA

Kilpakerho

http://avainsiirto.fi/kayttajat/rekisteroidy
http://avainsiirto.fi/

