HUOM!

Kilpakerho

Tammer-Shakki on saanut opetusja kulttuuriministeriön seuratukea, joka kohdistuu vähävaraisten
ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen. Tuella
rahoitettavaa kerhopaikkaa voi
hakea laittamalla sähköpostiviestiä yhteyshenkilölle (mika.karttunen@shakkilinna.fi). Yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti
ja anonyymisti.

Kilpakerho kokoontuu maanantaisin klo 18-20 Shakkilinnan opetus- ja valmennustilassa (Sarvijaakonkatu 24,
Tampere, L2, katutaso). Ensimmäinen kerhokerta on 16.8. Kerhoon voi tulla mukaan myös kesken kauden. Kerhon esitietovaatimuksena on shakkisääntöjen tuntemus, mutta vähän pelanneiden kannattaa kysyä arviota kerhoon liittymisestä kerhon ohjaajalta.
Kilpakerhon opetussuunnitelman on laatinut seitsenkertainen shakin Suomen mestari ja kansainvälinen
shakkimestari Mika Karttunen, joka vastaa myös kerhon ohjauksesta.

YLEISTÄ
Monipuolinen ja laadukas opetusmateriaali kehittää pelaajan shakkiymmärrystä
tasapainoisesti ja mahdollistaa korkean
taitotason saavuttamisen.
Kerhon opetukselliset tavoitteet ovat korkealla, mutta kerhoon tutustumista ei kannata kuitenkaan arkailla. Kerhon taso on
laaja johtuen kerholaisten laajasta ikähaitarista.
Kerhossa ei huomioda ainoastaan parhaimmistoa, vaan otetaan huomioon myös omaa
tasoaan nostaneet kerholaiset. Kerhokauden
päätteeksi palkitaan nämä kauden kehittyjät
muiden palkittavien ohella.
Kilpakerhossa oppinsa saaneiden nuorten
joukossa on Pohjoismaiden ja Suomen
mestareita - ja jopa Euroopan mestari! Ja
myös Suomen mestaruuskisojen mitalisteja
ja muita ikäryhmiensä kärkipelaajia.

OPETUKSEN OSA-ALUEET
1) Avauspelaaminen. Teemakerralla tutustutaan uuteen
avausmuunnelmaan. Mestari kertoo avauksen ideat,
minkä jälkeen pelataan muunnelmasta harjoituspelejä.
2) Suunnitelmanteko ja taktiikka. Mestaripelien tutkiminen auttaa keksimään hyviä suunnitelmia omissa
peleissä. Kerholaiset pääsevät kokeilemaan omaa suunnitelmantekotaitoaan ja analysoimaan asemia yhdessä.
Arvataanko mestareiden siirtoja? Tai kenties keksitään
itse yhtä hyviä ideoita? Taktista taitoa harjoitellaan taktiikkatehtävien avulla, joita voi ratkoa sekä kerhossa että
kotona.
3) Loppupeli. Teemakerralla käymme läpi tärkeimpiä
loppupelityyppejä ja niiden ideoita sekä harjoittelemme
loppupelitekniikkaa tehtävien ja harjoituspelien avulla.
4) Turnauspelaaminen. Teemakerralla pelataan kuukausimestaruuskilpailu, joka kehittää käytännön taitoja,
vahvistaa rutiinitasoa ja valmentaa kerholaisia virallisia
turnauksia varten.

HINNAT
Kauden hinta on 160 euroa, joka sisältää 16 kerhokertaa
sekä kilpakerhon oppimateriaalit. Kerhossa voi käydä
myös satunnaisesti, mutta silloin kerhomaksu määräytyy
läsnäolojen mukaan (12 euroa/kerta + 20 euroa kauden
oppimateriaaleista). Kausimaksut tulee maksaa ennen
kauden alkua. Läsnäoloperusteinen osallistuminen laskutetaan kuukauden välein.
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