
Aikataulu: Kerho kokoontuu torstaisin klo 18-20,  alkaen 2.2.2017 
Paikka: Kuopion shakinystävien kerhohuone, Lapinlinnankatu 2, Kuopio
Kilpakerho on tarkoitettu motivoituneille kerholaisille, jotka haluavat kehittyä shakissa tavoitteellisesti. 
Kilpakerhon opetuksen on suunnitellut seitsenkertainen shakin Suomen mestari ja kansainvälinen shak-
kimestari Mika Karttunen, jonka opissa ovat olleet monet Suomen kärkijuniorit. Kerhon ohjauksesta 
vastaa osaava ja kekseliäästi shakista kertova shakkimestari Erik Rönkä.

Kilpakerhon koko kauden hinta on 125 euroa, joka 
sisältää 12 kerhokertaa ja tehtävämonisteet sekä 
interaktiiviset tehtävät.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: 
Mika Karttunen
puh. 044 555 6424 
mika.karttunen@shakkilinna.fi

Kilpakerhon kerhoformaatin läpikäyneissä on ikäryh-
miensä Suomen mestareita, mitalisteja ja muita kär-
kipelaajia.

Hinta:

Kilpakerhossa jaetaan harjoitustehtäviä, joita ratko-
taan kerhoajalla ja/tai kotona. Kilpakerhoon kuuluu 
lisäksi itsenäisesti ratkottavia nettitehtäviä 
AVAINSIIRTO-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 jokainen kilpakerholainen saa oman tun-
nuksen AVAINSIIRTOON, jossa on erikseen vain 
kilpakerholaisille avoinna olevia tehtäviä.

K Kerhoon tuloa ei kannata jännittää liikaa, sillä ker-
hossa jaetaan myös Kauden Kehittyjä -palkintoja. 
Ne määräytyvät sen mukaan, kuka on nostanut eni-
ten omaan tasoaan kerhokauden aikana.

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 loppupe-
lityyppejä 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


