Shakkilinna järjestää neljän shakkivalmennuspäivän sarjan tammikuussa 2022 (22.-23.1. ja 29.-30.1.) eri tasoisille pelaajille. Kuhunkin ryhmään mahtuu kahdeksan osallistujaa. Valmennuspäivät on tarkoitettu shakin
harjoittelusta motivoituneille ja kilpapelaamisesta kiinnostuneille lapsille, nuorille tai aikuisille. Valmentajana ja
yhteyshenkilönä toimii Mika Karttunen.
Valmennuspäivät hyödyntävät valmennusformaattia, jossa analyysitaitoa kehitetään mielenkiintoisella tavalla ja pelitaitoa olosuhteissa, jotka vastaavat turnauspelien vaikeita ja vaativia hetkiä. Tiimiotteluissa analysoidaan valmentajan
ohjeiden mukaisesti teema-asemia, ja yritetään päihittää vastustajatiimi sekä
analyyseissä että niitä seuraavissa peleissä.

Huom!
Ryhmien väliin jäävällä
vahvuusluvulla voi harkita
sekä ylempää että alempaa
ryhmää.

Päiväohjelmaan kuuluu tiimiotteluita, teematehtävien ratkaisemista ja kellosimultaani valmentajaa vastaan. Simultaanipelien tärkeimmät vaiheet analysoidaan
päivän päätteeksi. Oman simultaanipelin jälkeen voi myös vapaasti lähteä, mikäli
oma aikataulu ei mahdollista osallistumista aivan loppuun saakka.

TASORYHMÄT
A-Ryhmä:

Paikka:
Shakkilinnan opetus- ja valmennustila. Sarvijaakonkatu 24, L2, 33540 Tampere.
Aikataulu:
klo 10.00-10.30 Valmennuspäivän info ja aivot aktivoiva teemaharjoittelu
klo 10.30-12.00 Tiimiottelu 1 (= analysointia, peliharjoituksia)
klo 12.00-13.00 Ruokatauko
klo 13.00-14.30 Tiimiottelu 2 (= analysointia, peliharjoituksia)
klo 14.30-15.00 Tauko
klo 15.00-18.00 Kellosimultaani (pelataan valmentajaa vastaan)
klo 18.00-19.00 Pelianalyysit (analysoidaan simultaanipelien tärkeimmät vaiheet)

- lauantaina 22.1.2022, klo 10-19
- yli 1900-seloiset

B-ryhmä:

- sunnuntaina 23.1.2022, klo 10-19
- 1800-1600-seloiset

C-ryhmä:

- lauantaina 29.1.2022, klo 10-19
- 1500-1300-seloiset

D-ryhmä:

- sunnuntaina 30.1.2022, klo 10-19
- alle 1300-seloiset ja selottomat

			

A- ja B-ryhmien kellosimultaanissa valmennettavan miettimisaika on 90 min + 30 sek/siirto, valmentaja pelaa
30 min + 30 sek/siirto -miettimisajalla. C- ja D-ryhmässä miettimisaika päätetään myöhemmin, ja aikataulu on
loppupäivän osalta siten erilainen, että simultaani kestää todennäköisesti vähemmän aikaa, ja pelianalyysit ovat
vastaavasti pidemmät.
Hinnat:
Valmennuspäivän hinta on
50 €/osallistuja (sis. ALV 24%).
Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
mika.karttunen@shakkilinna.fi,
p.044 5556424

Mika Karttunen
7-kertainen Suomen mestari, 12-pikashakin Suomen mestari, 2-kertainen nopean
shakin Suomen mestari
Kansainvälinen mestari, 1 suurmestarikiinnitys, useita yli 2600-suoritusluvun
suorituslukuja, mm. 2.pöydän pöytäpalkinto (hopeaa) Euro Cupissa 2005
(samalla pöydällä kultaa Ivanchuk, pronssia Naiditsch).
Huippuselo 2530, huippuelo 2485. Nykyinen selo 2520, nykyinen elo 2484
Edustanut Suomea tärkeimmissä kansainvälisissä arvokisoissa seuraavasti:
Shakkiolympialaisissa vuosina 2000-2018 (10 kertaa), joukkue-EM-kisoissa 2003-2017
(8 kertaa) ja seurajoukkueiden Euro Cupissa (13 kertaa).
Pelannut 23 turnauspeliä maailman eliittiin kuuluvia suurmestareita
(= elo ainakin käynyt yli 2700) vastaan (mm. Caruana, Topalov, Grischuk,
Nakamura, Svidler, Gelfand, Andreikin, Gashimov, Morozevich, Dominguez,
Ponomariov, Adams, Nepomniachtchi, Karjakin, Short) saaden niistä
yhteensä 9 tasapeliä.
Opettanut ja valmentanut shakkia päätoimisesti vuodesta 2011 saakka.
Valmennettavista on tullut monia koululaisten ja nuorten Suomen mestareita,
mitalisteja, ikäryhmiensä vahvuuslukuennätyksen tekijöitä ja jopa PM- ja EM-mestari
(pikapeli, U14) omassa ikäsarjassaan.
Kirjoittanut kaksi shakkikirjaa ja tehnyt paljon Shakkilinnalle kerho- ja valmennusmateriaaleja. Yli 10 vuoden valmennuskokemuksen aikana hän on laatinut tuhansia
shakkitehtäviä valmennusryhmille ja henkilökohtaisille valmennettavilleen.

