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|PÄÄKIRJOITUS|

Tervehdys, hyvät shakinpelaajat
K

irjoitan tätä viestiä teille kolme
tuntia sen jälkeen, kun minut valittiin Shakkiliiton vuosien
2012–2013 puheenjohtajaksi.
Ensinnäkin haluan kiittää kenttää luottamuksesta, erityisesti koska
olemme tulevalla kaudella monen
tuoreen haasteen edessä: nuorison
PM-kilpailut järjestetään helmikuussa 2012 pääkaupunkiseudulla,
Shakkiareena käynnistää toimintansa
Bridgeliiton kyljessä vuodenvaihteen
HM-turnauksella ja 17 vuotta Shakkikotitaivalta Merihaassa päättyy.
Näiden ”taktisten kuvioiden”
lisäksi liitolla on runsaasti strategiatyötä edessä sekä pelaaja- että
pelimäärien kasvattamisessa. Myös
shakissa uskon, että nuorisossa on
tulevaisuus: koulushakkiprojektin
jatkaminen ja ilahduttavasti kehittynyt valmennustoiminta ovat tärkeitä
painopistealueista. Tässä yhteydessä
emme saa kuitenkaan unohtaa olemassa olevien joukkojemme akti-

365. SISILIALAINEN PUOLUSTUS
R. Fischer – J. Rubinetti
Palma de Mallorca 1970, 17. kierros
Alueiden välisen turnauksen ylivoimaisen voittajan suvereenisuutta
ilmentää hyvin tämä peli. Avaus on
Fischerin ihmelapsesta asti pelaamaa systeemiä. Uutuutena on mustan kuninkaan keskustaan jättävä
avauksessa tapahtuva lähettiuhraus, uskaliaalta vaikuttava, mutta
vaikuttava. Musta ei puolustaudu
tarkimmin ja niin on hänen kuninkaansa keskellä lautaa ylipääsemättömissä.
1.e2–e4 c7–c5 2.Rg1–f3 d7–d6
3.d2–d4 c5×d4 4.Rf3×d4 Rg8×f6
5.Rb1–c3 e7–e6 6.Lf1–c4
Koko systeemin ja Fischerin tunnussiirto.
6.– – a7–a6 7.Lc4–b3
Viime aikoina lähes varauksettomasti on tässä pelattu 7.De2, mutta val-

vointia, koska historiaa katsomalla
tiedämme, että peli- ja turnausaktiivisuus voi – ja pitää – olla parempaa
tulevaisuudessa, niin lukujen kuin
maantieteenkin valossa.
Suureksi ilokseni liiton talous on
vakaalla, vaikkakin hiukan kapealla
pohjalla, joten mitään välitöntä uhkaa toiminnalle ei niiltä osin ole nähtävissä. Tulopohjan laajentaminen
tulee kuitenkin olemaan tärkeää, ja
toivotan kaikki ideat tervetulleiksi.
Tiedän, että kentällä on paljon ajatuksia. Kertokaa ne myös meille hallitusvastuullisille (sksl@kolumbus.fi).
Marraskuussa toteutamme myös
kyselyn shakinpelaajille internetissä
– vastatkaa siihen, sillä palaute Teiltä
on ensiarvoisen tärkeää!
Ehkä on paikallaan esitellä myös
shakillinen itseni. Olen syntynyt
shakinpelaajan ihannevuonna –64
ja pelannut turnausshakkia pääsiäisestä 1977. Nousin I luokkaan 1980
ja mestariehdokkaaksi 1983. Pidin

turnauksista taukoa 1996–2007,
jonka jälkeen aloin elvyttää shakkiharrastustani kirjeshakin avulla.
Tämä pelimuoto maistuikin yllättävän hyvältä, ja pääsin pokkaamaan
kirjeshakin kansainvälisen mestarin
sertifikaatin ICCF kongressissa Järvenpäässä elokuussa 2011. Pari kuukautta aikaisemmin nousin lähipelissä shakkimestariksi ja pääsin testaamaan taitojani yleiseen SM:ään 2011
– todetakseni, että Suomen huippu
on kova. Ja niin sen pitääkin olla!
Jotta kärki voisi tulevaisuudessa olla vieläkin kovempi, pitää nykyisten
ja tulevien kärkipelaajien tukemisen
olla vahvasti esillä liiton asialistalla.
Shakkiliiton puheenjohtajuus ei
ollut alun perin oma ideani. Kun
kyselevä kenttä laajeni alkusyksystä, niin aloin pikku hiljaa lämmetä
asialle. Minulla ei ole ”vanhoja syntejä” liiton toiminnassa, joten varautukaa siihen, että jotakin uutta voi
tulevaisuudessa pilkistää Suomen
shakkielämään.
Shakkiterveisin
Panu Laine
Shakkiliiton puheenjohtaja
2012–2013

40 vuotta sitten
N:o 1 TAMMIKUU 1971

Tammikuun lehdessä Fischerin ylivoimaisesti voittama Palma de Mallorcan av-turnaus sai etusijan.

kea palaa vanhoille laduilleen.
7.– –b7–b5 8.0–0 Lc8–b7
Tämän ohella mustalle on tarjona
8.–b4 9.Ra4 R×e4 10.Tf1–e1 Rc5
11.R×c5 dc 12.La4+ Ld6 13.R×e6! fe
14.T×e6+ Kf7 IS.Dd5 voittaen.
9.Tf1–e1 Rb8–d7
Jos 9.–b4 10.Ra4 L×e4, niin 11.Lg5.
10.Lcl-g5 h7–h6
Tässä oli paikallaan 10.–Da5.
11.Lg5–h4 Rd7–c5 12.Ld3–d5!!
Hurja uhraus, joka takaa valkealle
pysyvän aloitteen. Toisaalta Fischer
on myös niin hyvä pelaaja, että hänen tekeminään tällaiset »Talmaiset»
uhraukset eivät itse asiassa sisällä
riskejä; vastustaja erehtyy kyllä...
12.– –e6×d5 13.e4×d5+ Ke8–d7
Pakko, koska 13.–Le7 saa vastauksen
14.Rf5.
14.b2–b4
Valkean tavoitteena on avata kaikki
linjat mustan kuninkaan kimppuun
pääsemiseksi. Tämä onnistuukin

mainiosti mustan voimattomana ottaessa iskuja vastaan.
14.– –Rc5–a4 15.Rc3×a4 b5×a4
16.c2–c4 Kd7–c8 17.Dd1×a4 Dd8–d7
Uhkasihan jo 18.L×f6
18.Da4–b3 g7–g5 19.Lh4–g3 Rf6–
h5
Mustan peli on kutakuinkin »tukossa», joten ei tätä voi pitää virheenä.
Jos 19.–Le7, niin 20.Rc6.
20.c4–c5
Mottona yhä vain: linjat auki.
20.– –d6×c5 21.b4×c5 Dd7×d5
Tämän jälkeen peli päättyy nopeasti.
Mutta 21.–L×d5 siirtoa olisi seurannut yksinkertaisesti 22.Db6 R×g3
23.c6 L×c6 24.hg ja linjojen ollessa
auki myös musta on »auki».
22.Te1-e8+ Kc8–d7 23.Dd3–a4+
Lb7–c6 24.Rd4×c6 ja musta antautui, (1–0), koska 24.–K×e8 jälkeen
tulee sellainen siirto kuin 25.Te1+
voittamaan mustan kuningattaren.
I. Brander.
SUOMEN SHAKKI
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Avoin SM
Teksti: Marko Tauriainen
Kuvat: Jyrki Kiltti ja Toivo Pudas

M

äntässä heinäkuun lopussa
pelattu avoin SM-turnaus oli
Janne Mertasen juhlaa alusta loppuun saakka. Hurjaan vireeseen äitynyt Mertanen voitti Markus Kiiliä
lukuun ottamatta kaikki vastustajansa ja sai suoritusluvukseen huimat
2641!
Hyvin järjestetty turnaus, jossa pelaajia hellittiin muun muassa
kulttuuritarjonnalla ja Keurusselän
risteilyllä, kärsi vähäisestä osanottajamäärästä. Kolme pitkää turnausta
heinäkuisessa Suomessa on paljon, ja
aika harva käy niistä edes kahdessa.
Tänä vuonna kolme urhoollista shakin taitajaa pelasi sekä Naantalissa,
Jyväskylässä että Mäntässä: Akseli
Hosia, Teemu Pudas ja Henri Torkkola!

NIMZOINTIALAINEN PUOLUSTUS (E46)

K Janne Mertanen
k Tommi Luukkonen
Tommin avausvalmistelut menivät
nappiin, ja jouduin laudan ääressä
ratkomaan uudenlaisia ongelmia
heti avauksesta lähtien. Tästä syystä kulutin avauksessa paljon aikaa.
Vaikka peli lopulta päättyikin nopeasti, tuli voitto kaikkea muuta kuin
helpolla. Kriittinen kohta pelissä on
18. siirrossa, jolloin Tommi pelasi
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lupaavalta näyttävän siirron turhan
impulsiivisesti. Ilman tätä Tommi
olisi päässyt pelaamaan mieleistänsä
asemaa selvän aikaedun turvin, jolloin tulos olisi voinut olla hyvinkin
toisenlainen.
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4
Olin odottanut Tommin valitsevan
K-intialaisen puolustuksen tai Benonin, jotka molemmat tarjoavat
dynaamista peliä ja siksi sopivat
hyvin Tommin pelityyliin. Tästä
syystä olin ilahtunut nähdessäni
Nimzon, vaikka vedinkin hudin
valmisteluillani. Ilo osoittautui
kuitenkin ennenaikaiseksi ja haihtui
pian. Tommi oli onnistunut löytämään repertuaaristani pelityyliinsä
mainiosti istuvan mielenkiintoisen
muunnelman.
4.e3 0–0 5.¤ge2 ¦e8 6.a3 ¥f8
7.d5 d6 8.g3 exd5 9.cxd5 c5!
Siispä eräänlainen benoni kuitenkin! Musta luultavasti joutuu
käyttämään aikaa pelatakseen g6
ja ¥g7, valkea puolestaan joutunee
siirtämään e-sotilasta uudestaan.
Aikaa tärkeämpi tekijä tässä on kuitenkin kehityksen laatu. Molempien osapuolten tehtyä luonnolliset
kehityssiirrot mustan nappulat sijaitsevat kuten pitääkin, mutta valkean ¥g2 ja ¤e2 eivät välttämättä
sovi kovin hyvin yhteen. Benonin
g3-muunnelmissahan ratsun viemi-

nen c4-ruutuun on aivan keskeinen
teema, mutta nyt polle on vaarassa turhautua, koska sille ei löydy
mielekästä tekemistä. Keskustan
valtaaminen e4- ja f4-siirroilla puolestaan saattaisi ainoastaan luoda
heikkouksia, sillä ratsun sijainnin
vuoksi valkean on turha haaveilla
e5-murroista.
10.¥g2 ¤a6 11.0–0 ¦b8 12.e4 b5

13.b4!?
Tämä tapa vastata mustan b5-siirtoon on tyypillinen benoni-struktuureissa. Jos musta siirtää c5-sotilastaan, saa valkea käyttöönsä tärkeän
d4-ruudun. Ajattelin pelin aikana
siirron olevan jopa välttämätön siksi, että valkea ei voi sallia mustan
pelaavan siirtoa b4. Silti ehkä olisi
mahdollista tukea keskustaa pelaamalla 13.f3, jolloin 13...b4 14.axb4
¤xb4:n jälkeen valkea voi häätää
häiritsevän ratsun pelaamalla

Avoimen SM:n osanottajat kokivat Keurusselän
risteilyllä yllätyksen ja pääsivät nauttimaan
kuohuviinitarjoilusta luodolla.
15.¤a2. Tässä asemassa puntit lienevät tasan. (15.¦xa7? ¥a6).
13...cxb4?!
Nyt valkea sitten saa nappulansa pelaamaan. Asian ytimeen taitaa osua
koneen suositus 13...¤g4!, jolloin
mustan ratsu tähyää c4-ruutuun.
Valkean on vaikea keksiä järkevää
tekemistä e2-ratsulle ja c1-lähetille.
Mahdollinen jatko voisi olla 14.¦b1
(Valkea voi yrittää raivata d4-ruudun
ratsulleen lyömällä c5:een, mutta
samalla a6-ratsu pääsee peliin mukaan: 14.bxc5 ¤xc5 15.¤d4 ¥d7.)
14...¥d7 15.¤f4 g6 16.¤d3 ¥g7
17.¥b2. Molemmat jatkot vaikuttavat tasaväkisiltä, ja musta voi olla
tyytyväinen avaukseensa.
14.axb4 ¤xb4 15.¤d4
Siirto ei varsinaisesti ole huono, mutta vahvempikin ratkaisu oli tarjolla.
Pelkäsin tornin motitusta siirtojen
15.¦xa7! ¤a6 jälkeen, joten päätin
tuoda ratsun hyvälle paikalle. Tornin
ahdinko tässä jatkossa olisi kuitenkin
vain väliaikaista, sillä ratsu ja lähetti
pääsevät tehokkaasti apuun. Valkea
pitänee tässä jonkin sortin etua, esimerkiksi 16.¤d4 £b6 17.¤c6 ¥b7
18.¥e3 ¤c5 19.£a1! ¦a8 20.¦xa8
¦xa8 21.£b2 ¥xc6 22.dxc6 b4
23.¦b1 b3 24. ¤d5.
15...a5 16.¦e1 g6 17.¥a3?!
C6-ruudun heikentämiseen tähtäävä
17.¤a2 olisi ollut parempi. Jatkossa 17...¤xa2 18.¤c6 ¤c3 19.£b3
£c7 20.£xc3 b4 21.£d3 valkea saa
sotilaan takaisin ja säilyttää tummaruutuisen lähettinsä.
17...¥g4?!
Musta kehittää lähetin ja haluaisi
provosoida tummien ruutujen heikennyksen siirrolla 18.f3. Lähetti
ei kuitenkaan lopulta sijaitse kovin
hyvin g4:ssä. Oli parempi pelata
luonnollisen näköinen 17...£b6.
Siirtojen 18.¦b1 ¥g7 19.¥xb4 axb4
20.¦xb4 jälkeen valkealla toki on hyvä ote keskustaruuduista ja painetta
b5-sotilaaseen, mutta mustalla on
hyvä upseeripeli. Ja ennen kaikkea
mustalla on paljon Tommille mie-

luista piilevää dynamiikkaa tummilla
ruuduilla.
18.£b1

keaa, mutta muutenkin tilanne on
jo toivoton.
26...£c7 27.¤xb5 £c2 28.¦a1 0–1
Musta luovutti menettäessään toisenkin sotilaan 28...¦d8 29.e5.
[Janne Mertanen]

CARO–KANNIN PUOLUSTUS (B14)

18...¥h6?
Edelleen olisi parempi pelata
18...£b6 19.¥xb4 axb4 20.£xb4
¥d7 ja sijoittaa lähetti luonnolliseen
elinympäristöönsä a1–h8-diagonaalille. Pelisiirto tuli minulle täytenä
yllätyksenä, ja koska Tommi oli
kekseliäällä avausvalinnallaan saanut itseluottamukseni horjumaan,
uskoin aluksi siirron olevan vahvaa
jatkoa tähänastiselle pelinviennille.
Lähetti uhkaa tunkeutua d2:een,
jolloin tornin lisäksi vaarassa on e4sotilas. Tällä kertaa luova ratkaisu
kuitenkin turmelee mustan aseman.
Kuten Tommi pelin jälkeen totesi,
seuraavat kaksi siirtoa musta tuhlaa
aikaa ja vieläpä pelaa valkean pussiin.
Manööverin päätteeksi musta joutuu
vaihtamaan vahvan lähettinsä. Tämän jälkeen mustan asemassa ei enää
ole dynaamista potentiaalia ja jäljelle
jää valkean selvä asemallinen etu.
19.¥xb4 axb4 20.£xb4 ¥d2
21.¤c6 £c8
Siirtoon 21...£b6 olin suunnitellut lyöväni tornin pois ja saavani
näin pienen edun, jota vieläpä olisi helppo pelata vähällä ajalla. Jälkianalyysi kuitenkin paljastaa, ettei
mustan suunnittelema taktiikka toimi: 22.¦eb1! ¤xe4? 23.¥xe4 ¥xc3
24.£xc3 ¦xe4 25.¦e1! ja valkealla
on voittoasema.
22.£d4! ¥xe1 23.¦xe1 ¤h5
24.¤xb8 £xb8 25.¦b1 ¦c8 26.¥f1
Musta menettää sotilaan, minkä lisäksi asemalliset tekijätkin suosivat
valkeaa: d6 on heikko ja mustan
ratsu täysin poissa pelistä. Mustan
kaksi seuraavaa siirtoa auttavat val-

K Tero Kokkila
k Jani Ahvenjärvi
1.e4 c6
Täysi yllätys. Minulla ei ollut aavistustakaan, mitä tuleman pitää tämän
jälkeen.
2.c4 d5 3.exd5 cxd5 4.cxd5 ¤f6
5.¤c3
Ajatus oli pelata £a4+, mutta ratsu
jotenkin tuli käteen.
5…¤xd5 6.d4 e6 7.¤f3 ¥b4
8.£c2 ¤c6
Tähän asti molemmat pelasivat kohtuullisen nopeasti. Nyt tuumailin
10 min, pitäisikö pelata rauhallinen
¥d2 vai uskallanko tarjota sotilaiden
ryöstömahdollisuutta. Muistelin yli
10 vuoden takaista kirjepeliäni, jossa
annoin c- ja d-sotilaat saaden vastineeksi hurjan aloitteen. Enpä tuosta pelistä lopulta paljoa muistanut
– joitakin ideoita vain. Valitsin kuitenkin aggressiivisemman vaihtoehdon.
9.¥d3 ¤xc3 10.bxc3 ¤xd4
11.¤xd4 £xd4 12.0–0 £xc3
Musta ryösti 2 sotilasta, ja nyt katsotaan onko korvausta. Viittaamassani
kirjepelissä muuten tapahtui 9.a3
¥a5 10.¥g5 £d6 ja sitten vasta ¥d3.
Mahdollinen vaihtoehto olisi myös
9.a3 ¥a5 10.¥d3 ¤xc3 11.bxc3
£xd4 12.¥b5+ ¥d7 13.0–0, kuten
esim. kirjepelissä Parkkinen–Poli,
2008, jossa Parkkinen otti komean
pisteen!
13.¥b5+ ¢e7
Optimistisempi kuin vaihtoehto ¢f8.
14.£e2 f6
Valkeaa lähettiä ei voi päästää lyömään g7:ään – muuten musta K on
ikuisesti keskellä.
15.¥b2 £d2
15…£c5 ei ole vaihtoehto. 16.¦fc1
£b6 17.£g4 voittaa suoraan.
16.£g4
Tätä siirtoa pelatessani pidin luonnollisimpana jatkona juuri pelissä taSUOMEN SHAKKI
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Seurajoukkueiden Suomen Cup 2011
Syksyn kierrokset (elo–syyskuu)
Teksti: Jyrki Kytöniemi

S

uomen Cup jatkui elokuun
puolivälin jälkeen puolivälierillä
Jyväskylässä, Salossa ja Helsingissä.
Syyskuun ensimmäisenä lauantaina
pelattiin välierät, ja seuraavana päivänä oli vuorossa pronssiottelu ja
finaali. Tapahtuman järjestivät kansainvälinen tuomari Mikko Markkula ja Fide-tuomari Timo Munukka
Shakkikodissa eli tavanomaisemmin
Hemmetissä. Ottelut pelattiin Markkulan toimittamilla digilaudoilla, ja
pelit olivat seurattavissa liiton sivuilta. Välierissä arpojana toimi tuore
Suomen mestari KvM Mikael Agopov. Pronssi- ja loppuottelun värit
määrittyivät normaalin parituskäytännön mukaisesti.
Puolivälierät
JyS–VammSK
Garde–EtVaS
SSK–MatSK
SalSK–Velhot

1–2
2–2
2–5
1–6

Garde jatkoon

Puolivälierissä suosikit pitivät lopulta pintansa vantaalaisia lukuun
ottamatta, jotka putosivat vertailulla
vahvoja esityksiä viritelleelle ja selvästi alirankatulle Garden iskuryhmälle. Toisessa Shakkikodissa pelatussa ottelussa SSK sai pirteän 2–0
johtoaseman yllättävän nopeasti,
mutta tulos romahti peräti 2–5 tappioksi. JyS kiusasi kotietunsa turvin
VammSK:a pitkään ja hartaasti, mutta tuloksena oli silti maalin häviö.
SM Yrjö Rantanen ratkaisi sekavan
alkupelin jälkeen taiston edukseen ja
toi selkeällä strategisella suorituksella
toisen pisteen Vammalaan. FM Risto
Nevanlinna luovutti vastapelittömän
nelitorniloppupelin talonpojan vajeella – ja ajoissa. Luovuttaminen on
jalo taito, ja moni shakinharrastaja
voisi ottaa oppia edellä mainitusta
esimerkistä. Oman oppini sain jo
Karpov-simultaanissa Valkeakoskella
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syksyllä 1989, kun tärkein ohje osallistujille ennen pelejä oli – muistakaa
luovuttaa ajoissa.

ESPANJALAINEN PELI (C74)

K Yrjö Rantanen
k Risto Nevanlinna
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4
d6 5.c3 f5 6.exf5 ¥xf5 7.0–0 ¥d3
Epäilyttävänoloinen blokkaus, vaikka on tilastojen mukaan pelikelpo ja
vain valkean pieni etu.
8.¦e1 ¤f6?
8...¥e7 on pääjatko.
9.¦e3
Valkea jatkaa temaattisesti, mutta
yllättävä konemainen keskustaloikka
9.¤d4! antaisi suoraan etua.
9...e4 10. ¤e1 ¥xb1
Musta tarjosi talonpojan kehityksestä pelissä Fernando–Mitkov, Lissabon 2000. 10...¥e7 11.¤xd3 exd3
12.¦xd3 0-0 13.¦e3 ¤e5 vähäisin
kompensaatioin materiaalista.
11.¦xb1 d5 12.d3 ¥c5 13.d4 ¥d6
14.f3 0–0 15.fxe4 ¤xe4 16.£h5
¥f4 17.¦e2 g6 18.£g4 £d6 19.g3!?
Rauhallisempaan peliin veisi paluusiirto 19.¤f3.
19...¥xc1 20.¦xc1 £f6 21.¤g2
¤g5?

Parempi olisi 21...h5!? 22.£d7 taktisin sekavuuksin.
22.h4! ¤f3+
Nyt valkea saa lupaavan aloitteen.
22...£f3 23.£xf3 ¤xf3+ 24.¢h1 ja
valkean etu on myös kiistaton.
23.¢h1 h5 24.£e6+ ¢g7 25.¤f4

¢h6 26.¥xc6 bxc6 27.£e3 g5
28.£xf3 gxf4 29.¦e5 £g6 30.gxf4
£g4 31.£xg4 hxg4 32.¦f1 ¦f6
33.¢g2 ¦b8 34.¦f2 ¦g8 35.¢g3
¦g7 36.¦fe2 1–0
Salolaiset saivat kotiluolassaan aimo
selkäsaunan porvoolaisilta Velhoilta. Lopputulos 1–6 oli jopa täysin
ansaittu pelitapahtumien valossa,
sillä mm. jo kevään kierroksilla romanttisesti hyökänneen Fide-mestari Timo Pääkkösen dynaaminen
avauskäsittely ja briljantti torniloppupelaaminen oli liikaa menneen
kesän tähtipelaajalle, shakkimestari
Jari Järvenpäälle. Maajoukkuepelaaja KvM Sampsa Nyysti on kisaillut
viime aikoina melko vaihtelevalla
menestyksellä, mutta kun kaikki
kissankäpälät ja tähtikonjuktiot ovat
kohdallaan, niin jälki on nopeaa ja
kauhistuttavan kaunista. Ehkäpä
Suomen solidein shakkimestari Hannu Pihlajasalo oli välttämättömässä
taiteen uhrin roolissa. Ykköspöydän
Suurmestari Heikki Westerinen lienee ollut turnausmatkalla ulkomailla
ottelun aikaan.

LÄHETTIPELI (C24)

K Sampsa Nyysti
k Hannu Pihlajasalo
1.e4 e5 2.¥c4 ¤f6 3.d3 c6 4.¤f3
¥e7 5.0–0 d6 6.¦e1 0–0 7.¤bd2
¤bd7 8.c3 d5?!
Vaikuttaa ennenaikaiselta, esimerkiksi 8...b5 9.¥b3 £c7 sopisi enemmän asematyypin kyttäilevään luonteeseen.
9.¥b3 ¥d6?!
Lähetin oikea ruutu ei ole vielä selvillä. 9...£c7 on joustavampi ratkaisu.
10.d4! ¤xe4 11.¤xe4 dxe4
12.¦xe4 £c7?
12...¤f6 13.¥g5 ¥f5 14.¦e1 exd4
15.£xd4 h6 16.¥xf6 £xf6 17.£xf6
gxf6 pitäisi valkean edun vain pienenä, vaikkakin selvänä.
13.¦h4

KUVA TOIVO PUDAS

Yrjö Rantasen ja Mikael Nouron välienselvittely kesti pitkään ja keräsi ympärilleen sankan jännittäjäjoukon. Yrjön lisäksi samassa kuvassa ovat myös
muut cupissa pisteitä rohmunneet, Santul Kosmo (keskellä reppu selässä) ja Daniel Ebeling (oikeassa alalaidassa).
Välierät
VammSK–MatSK
Velhot–Garde

Myös 13.dxe5 ¤xe5 14.¤xe5 ¥xe5
15.£h5 ¥f6 16.¥f4 aiheuttaisi liian
vaikeita kysymyksiä mustan ratkaistaviksi.
13...¥e7?
Asema ei näytä kestävältä, mutta piti
yrittää 13...¤f6, sillä kehityksen pitää kehittyä.
14.¥g5! ¥xg5 15.¤xg5 h6 16.£c2
¤f6 17.¦xh6 1–0
Suuret materiaalimenetykset jatkossa 17...e4 18.¤xe4! ¤xe4
19.£xe4 gxh6 20.£g6+ ¢h8
21.£xh6+ ¢g8 22.¦e1 pakottivat
mustan ehdottomaan antautumiseen.

1–2
4–3

Välierissä sastamalalaiset taistelivat
tiukasti loppuottelupaikasta vähämaalisessa ottelussa, mutta espoolaisten kovien otteluiden rutiini ratkaisi
voiton MatSK:lle. KvM Petri Kekin
kylmähermoinen puolustuspelaaminen sai VammSK:n kovimman
juniorilupauksen ottamaan riskin,
joka johti häviöön ottelutuloksen
kannalta ehkä tärkeimmässä pelissä. Garde pelasi tyylilleen ennakkoluulottomasti, ja jos Caissa ei olisi
loistanut poissaolollaan, niin sensaatiomainen finaalipaikka olisi ollut
tosiasia. Yhden Velhojen voitoista
toi Santul Kosmo tittelinsä arvoisesti taktis-aktiiviseen pelityyliinsä;
varsinkin valkean 29.g4! oli hauskanoloinen tuikkaus, joka hajotti mustan puolustuksen lopullisesti.

PIRCIN PUOLUSTUS (B09)

K Santul Kosmo
k Ville Länsimäki
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.f4

¥g7 5.¤f3 0–0 6.¥d3 c6 7.0–0
¤bd7 8.e5 ¤d5 9.¤e4!? f5?!
10.¤eg5 ¤c7 11.£e1 h6 12.exd6
exd6 13.¤e6 ¤xe6 14.£xe6+ ¢h7
15.£xd6
Valkea on voittanut sotilaan ja saanut selvän avausedun itävaltalaisen
hyökkäyksen variantissa, joka oli
muodissa varsinkin 1980–90-lukujen taitteessa.
15...¤b6 16.£b4
Daamien säilyttäminen laudalla ei
ole paras jatko, mutta looginen ratkaisu hyökkäyspelaajalta.
16...a5 17.£e1 ¥xd4+
Mustan puolustuslähetin eliminoiminen sotilaan takaisinantamisella
on jatkoa valkean aiemmin valitsemalle suunnitelmalle.
18.¤xd4 £xd4+ 19.¥e3 £d8
20.£f2 ¤d5 21.¥c5 ¦e8 22.¦ae1
¥e6 23.a3
Estää ¤b4-kuivauksen.
23...£f6?!
Oikean puolustusidean löytäminen ei ole helppoa mustalle, ehkä
23...¤f6 tuli kyseeseen.
24.c4! ¤c7 25.¥d4 £f7 26.¥e5
¦ad8
SUOMEN SHAKKI
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ti (¦xg3+).] 24...¦g6 25.¥c1 £xc4
(25...¢g8 26.cxd5 ¥xd5 27.¥xe4
¥xe4 28.£xe4 £c6 29.g3 +–)
26.£xc4 dxc4 27.¥xe4 ¥d5 28.g3
¥xe4 29.¦xe4 ¤c6 30.¦xc4 +–.
24.¥c1
Botvinnikin mielestä tämä on
energisempi ja kauniimpi kuin
toinen voittava siirto 24.cxd5. Viimemainittua seuraisi 24...¥xd5
25.¥xe4 ¦h5 (25...¥xe4 26.¥c1!)
26.¥f4! £xf4 (26...£xe4 27.£b2+)

27.£xh5 ¥xe4 28.£c5 ¥xg2
(28...¤c6 29.£c3+ ¢g8 30.£c4+)
29.¦xe7 (29.£c3+ ¢g8 30.¢xg2
+–) 29...£f6 (29...£g4 30.£e5+
¢g8 31.¦c1) 30.¦fe1 ¦g8 (30...¥c6
31.£e5 ¦g8+ 32.¢f1) 31.¦e8 ¥c6+
32.¦xg8+ ¢xg8 33.¦e5 h6 34.£c3
+–.
24...£d6
24...¦h5 25.¥b2 d4 26.¥xd4
£xd4 27.£xh5 £xd3 28.£e5+ +–
– Botvinnik.

24...¢g8(!) 25.¥b2! (25.cxd5
¥xd5 26.£g4+ £g7 27.¦xe4 ¥xe4
28.£xe4 +–) 25...£f4 26.¥b1 +–
uhaten 27.f3, 27.g3 tai 27.cxd5.
25.cxd5 exd3(?)
25...¥xd5 26.¥xe4 ¥xe4 27.£g4! +–.
26.¥b2+
Myös 26.£b2+ ¢g8 27.¥h6 +–.
26...¢g8 27.£g4+ ¤g6 28.¦xe6
£xd5 29.¦xg6+ hxg6 30.£xg6+
¢f8 31.£g7+ ¢e8 32.¦e1+ ¢d8
33.£e7+ ¢c8 34.¦c1+ 1–0 

”Nautin taas shakin pelaamisesta”
– Jos tietäisin, mitä meni tällä
kertaa oikein, niin laittaisin tiedon
pulloon ja ottaisin mukaani kaikkiin
turnauksiin. Minusta tuntuu, että
olen löytänyt peli-ilon uudelleen.

Peli peliltä

Teksti: Ian Rogers

I

an Rogers jututti Pjotr Svidleriä
hetkeä ennen Hanty-Mansijskin
World Cupin palkintojenjakoa.
– En ole yleensä tyytyväinen peleihini vaan sanon itse ensimmäisenä,
jos olen pelannut huonosti. Mutta
nyt pelasin hyvin ja ansaitsin voittoni.
– En todellakaan loistanut
(joukkue-MM-kilpailussa) Kiinassa
ja (shakkiolympialaisissa) HantyMansijskissa, joten monet kehottivat
minua pitämään taukoa. Palattuani
Kiinasta minulla oli viikko aikaa ennen Venäjän mestaruusturnauksen
superfinaalia. Vietin suuren osan
ajasta rentoutuen vaimoni, Olgan,
kanssa ilman lapsia.
– Päätin, etten ylivalmistaudu
peleihin, ja se näytti toimivan hyvin
(sekä World Cupissa että Venäjän
superfinaalissa). Silloinkin, kun en
saanut avauksesta kovin paljon irti,
pelaaminen tuntui mukavalta.
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1. kierros, Darcy Lima (Brasilia)
1½–½
– Ennen ottelua Grištšuk, joka tuntee hyvin Liman ja on pelannut häntä vastaan kahdesti World Cupissa,
sanoi, ettei kannata odottaa helppoa
vastusta. Ja näitkö ensimmäisen pelin? Pelaaja, jonka luku on 2480, ei
yleensä pelaa sillä tavalla minun tasoista pelaajaa vastaan. Hän oli tullut
pelaamaan – ja murskaamaan minut.
Ja vaikka minulla olikin tilaisuuteni
pelissä, niin olen melko varma siitä,
että jossain kohdassa hänellä oli voitto. Hän pelaa ehkä viisi peliä vuodessa, ja luultavasti juuri se pelasti minut.
Pjotr Svidler

Darcy Lima

Lima on uhrannut daamisivustalla sotilaan ja hakee nyt läpimurtoa. 28.¥xg6!? ¥xc4 29.¥h7+
¢h8 30.¥e4 ¥d5 31.g4?!. Luovaa, mutta jos valkea yrittää löytää voittoa, jonka Svidler epäili
pelissä olevan, se löytynee näiltä
main pelaamalla 31.¥xd5 exd5
32.¦f3 tai yllättävästi 31.¢f2!?.
31...¥xe4 32.¤xe4 b3 33.¦h2+
¢g8 34.¤f6+ ¥xf6 35.exf6 ¦b7
36.£e1 b2. Tätä siirtoa on vaikea
vastustaa, mutta 36…£e4! on ratkaiseva. 37.£xa5 b1£ 38.¦xb1
¦xb1+ 39.¢f2 ¦b2+ 40.¢g3
¦xh2 41.¢xh2 £f3 ½–½
2. kierros, Nguyen Ngoc Truong
Son (Vietnam) 1–1, 1–1, 2–0
– Tiesin, että ottelusta vietnamilaista nuorukaista vastaan ei tulisi kovin
miellyttävä. Pitkillä ajoilla pelatuissa
peleissä en ollut lähelläkään voittoa,
ja mustilla olin jopa pienessä paineessa. Ja katkaisupelit olivat tiukkoja.
3. kierros, Fabiano Caruana (Italia) 1–1, 2–0
– Fabiano luultavasti pitää minua
hyvänä elopisteautomaattina. Molemmat nopeat pelimme olivat täynnä vaaroja. Niistä ensimmäisessä tajusin, että loppupeli sotilasta vähemmällä ei olekaan häviö – huolimatta
siitä, mitä monet kommentaattorit
ovat asiasta sanoneet – ja Fabiano
pelasi voittoa liian pitkään.

4. kierros, Gata Kamsky (USA) 2–0
– Ensimmäisessä pelissä minulla oli
hieman parempi loppupeli, mutta
Kamskyn ¦a6:n jälkeen pidin asemaa tasapelinä. Kolme siirtoa myöhemmin hän mokasi. Se oli outoa.
Gata ei koskaan väsy ja romahda –
yleensä hänen vastustajansa romahtavat loppupelissä. Olen hävinnyt
hänelle monta peliä juuri siten.
– Toisessa pelissä (jonka Svidler
voitti vakuuttavasti, IR huom.) en
lainkaan huomannut hänen ideaansa ¥b1 ja £c2 ja olin onnekas, etten
hävinnyt. Se tuntui hölmöltä, sillä
olin juuri toisella kierroksella itse
pelannut saman idean.
Svidlerin komea voitto Kamskysta oli turnauksen paras peli. Svidler
myönsi, ettei tahtonut saada ¦e2!!:ta
seuraavana yönä nukutuksi. Onneksi
hänellä oli vapaapäivä ennen seuraavaa ottelua.
Gata Kamsky

Pjotr Svidler
Svidler näki, että 44…¦xa3 45.d6
on vaarallista mustalle, mutta
Kamskyn seuraavan siirron jälkeen hän tajusi, että ylimääräinen
sotilas ei ole minkään arvoinen
ja että tasapeli on todennäköinen
lopputulos. 44...¦a6! 45.¢f2 h5
46.¢f3 ¥a2?. 46...¦f6+ 47.¢e2
¦a6! 48.¢d2 ¦xa3! oli helpoin tapa pitää remissi. ”Hän vain päästi
kuninkaani kävelemään sisään”,
yllättynyt Svidler sanoi. 47.¢e4
¦xa3 48.¢d4 ¦b3 49.d6 f6. On
liian myöhäistä yrittää 49...¦xb4+
50.¢c5, sillä d-sotilas korottuu. 50.¦e7+ ¢f8 51.¤d5 ¥b1
52.¢c5 ¦d3 53.¦a7 1–0

Pjotr Svidler

Gata Kamsky
26...¦e2!!!. Siirto, joka ravisutti
World cupissa. 27.£c3. 27.£xe2
£g3! on kaunis kohokohta. Valkea
daami on kyyditetty pois, niin että
puolustus ¤c6 ei ole mahdollinen.
27...¦xf2! 28.¤c6 ¦xf1+ 0–1.
Puolivälierä, Judit Polgar (Unkari)
1½–½
– Judit on hallinnut vuosikaudet
kohtaamisiamme, mutta nyt hän
teki minulle palveluksen voittamalla ykkösrankattu Sergei Karjakinin.
Vaikka tulokseni Juditia vastaan on
huono, oli tilanne kuitenkin parempi kuin pelata Sergeitä vastaan, jolloin olisin joutunut kamppailemaan
selviytyäkseni avauksista hengissä.
– Hanty-Mansijskissa pelini valkeilla eivät olleet kovin vakuuttavia
– myöskään tässä ottelussa. Tavallaan
olin onnekas – pelasin ihmisiä vastaan,
jotka halusivat voittaa minut. Sain siten valkeillakin täysipainoisia pelejä.
Välierä, Ruslan Ponomariov
(Ukraina) 1½–½
– Tiedän, että monet eivät välitä
pelaajien välisistä tilastoista, mutta
kierroksilla 3–6 vastustajillani oli joko hyvä tai erinomainen tulos minua
vastaan. Ruslan on pelityylinsä vuoksi
epämiellyttävä vastustaja minulle.
– Päästyään välieriin Ruslan kommentoi, ettei hänen tavoitteensa ole
jäädä neljänneksi. Ajattelimme varmasti kaikki samalla tavoin, mutta voi
olla kohtalokasta sanoa sitä ääneen.
Finaali, Aleksandr Grištšuk (Venäjä)
2½–1½
Jotkut kommentaattorit spekuloi-

vat, että Svidlerin ja Grištšukin olisi
hyvinä kavereina vaikeaa kamppailla
tosissaan. Svidler kuitenkin sanoi,
ettei se tuota hänelle ongelmia, sillä
hän kilpailee säännöllisesti kaveriensa kanssa. Niille, jotka kuvittelivat
voiton olleen helpon Grištšukin ensimmäisen pelin aikapulahäviön jälkeen, Svidler selitti häviönsä olleen
lähempänä kuin kukaan aavistikaan.
– Kolmannessa pelissä pelasin valmistelemaani muunnelmaa, ja pian
minulla oli kellossa 85 minuuttia hänen 15 minuuttiansa vastaan. Pelin
jälkeen kuitenkin opin, että hän ymmärsi asemasta viisi kertaa enemmän
kuin minä – ja käytti aikansa etsiessään pakottavaa voittoa! Ja hän kävi
lähellä. Tämä osoittaa, missä kunnossa avausvalmisteluni olivat – ja
se on enemmän kuin huolestuttavaa.
Pjotr Svidler

Aleksandr Grištšuk
11.¥xc6+. Siirto maksoi Grištšukille
suurimman osan käytettävissä olevasta
ajasta. Valkea haluaisi pelata 11.cxd4!?
ideana 11…¥b4 (11…¥b6 12.¥a4!
luo lähes torjumattoman uhan 13.d5)
12.¦xe6+!! fxe6 13.¥xc6+ bxc6
14.£a4 ja mustan lähetti b4:ssä on
tuhon oma a3:n jälkeen. Mustan puolustus rumannäköisen 11…¤xb5!
12.dxc5 a6!:n jälkeen osoittauu kuitenkin vaikeaksi murrettavaksi, joten
Grištšuk – sen sijaan, että olisi pyrkinyt
voittamaan nopeasti – päätyi lopulta
pelijatkoon, jossa hänellä on pieni asemallinen etu. Ottelun lopputuloksen
tietäen päätös oli luultavasti väärä.
11...bxc6 12.¤xd4 ¥xd4 13.£xd4
0–0. Pahin on takana, ja peli päättyi
29. siirrossa tasan. 
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SKSL tiedottaa
Vuoden shakkiteko
Suomen Shakkiliitto jakaa Vuoden
shakkiteko -palkinnon. Shakkiteko
voi olla mitä tahansa poikkeuksellisen ansiokasta toimintaa suomalaisen
shakkielämän hyväksi, ja palkittava voi
olla henkilö, ryhmä, seura, yritys tms.
Ehdotuksia pyydetään 30.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen sksl@
kolumbus.fi.

Liiton nimi
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin on jätetty heinä-elokuun
vaihteessa tarvittavat asiapaperit liiton
nimen muuttamisesta muotoon Suomen Shakkiliitto. Yhdistysrekisterin
ruuhkautumisen takia muutos hyväksytään virallisesti todennäköisesti vasta
ensi vuonna, mutta eri yhteyksissä voidaan jo käyttää uutta nimeä.

Pelaajalisenssit
Lisenssimaksukirjeet lähetetään joulukuussa, ja vuotta 2012 koskevat maksut kannattaa suorittaa ajoissa. Näin
takaat itsellesi huolettomat pelihetket
ja tämän lehden saapumisen.

Shakkikodista Shakkiareenalle
Shakkikodin toiminnot, liiton toimisto ja varastot siirtyvät vuodenvaihteessa Helsingin Pitäjänmäkeen. Muutto
tuo uudet tilat ja yhteistoimintaa tilat
omistavan Bridgeliiton kanssa.

Osoitteenmuutokset
Muistakaa ilmoittaa osoitteenmuutokset mielellään ennen niiden tapahtumista liiton toimistoon, mielellään sähköpostilla: sksl@kolumbus.fi.

|KILPAILUKALENTERI|
46 19.–20.11. JSM
47 25.–27.11. TuTS:n viikonlopputurnaus (Turku)
26.11. Opettajien SM (Hämeenlinna, OSY)
48 3.12. Kaakonketju (Imatra, ImSh-48)
3.–4.12. OSS:n turnaus (Oulu)
49 6.12. Nopean shakin turnaus (Helsinki, ESK)
10.12. X:n nopean shakin turnaus (Helsinki)
50 17.12. Joulukilpailu (Turku, TuTS)
17.12. Juhlanappulaturnaus (Helsinki, HSL)
18.12. Tammer-Shakin kinkkuturnaus (Tampere)
52 27.12.–8.1. HM-turnaus (Helsinki, HSL)

2012
52 1.1. Uudenvuoden pikashakkiturnaus
(Mänttä-Vilppula, MäntSK)
2 14.–15.1. JSM
3 21.1 Turun turnaus, 25+25 min (Turku, TSY)
22.1. Pikashakin henkilökohtainen HM (HSL)
4 27.–29.1. Jyväskylän talven turnaus (JyS)
28.1. Koulujoukkueiden HM (HSL)
29.1. Kansainvälinen ratkaisukilpailu (Helsinki, ST)
6 11.–12.2. JSM
7 17.–19.2. Koululaisten PM (Helsinki)
8 24.–26.2. Matin päivän turnaus (Espoo, MatSK)
25.2. ST:n vuosikokous ja pikaratkaisemisen SM
(Helsinki, ST)
25.2. Nappulaliiga (Helsinki, HSL)
26.2. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
9 3.–4.3. Pikashakin henkilökohtainen SM
(Mänttä-Vilppula, MäntSK)
3.–4.3. Satakunnan mestaruusturnaus
(Satakunnan Shakkiliitto ry)
10 10.–11.3. JSM:n lopputapahtuma (Helsinki,)
11 17.3. Koivuturnaus (Vantaa, Remissi)
12 24.3. Nopean shakin turnaus, (Helsinki, LauttSK)
24.–25.3. Nopean shakin henkilökohtainen ja
joukkue-SM (Mänttä-Vilppula, MäntSK)
13 31.3.–1.4. Suomen Cup, 1. kierros
14 5.–9.4. HSL:n Pääsiäisturnaus (Helsinki)
15 13.–15.4. TSY:n turnaus (Turku, TSY)
14.4. I-HSK:n nopean shakin turnaus (Helsinki)
14.4 Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
14.–15.4. Päämajaturnaus (Mikkeli, MikkSK)
16 21.–22.4. Käenpesäturnaus (Ylivieska, ShLaakso)
21.–22.4. Suomen Cup, 2. kierros
17 29.4. Kerhojen kokous (Helsinki, SSL)
18 5.–6.5. KurVin turnaus (Kurikka)
19 12.5. Nopean shakin turnaus (Salo, SalSK)

12.–13.5. Suomen Cup, 3. kierros
21 25.–27.5. Klubin XXXII turnaus (Helsinki, HSK)
27.5. Levoranta-turnaus (Sastamala, VammSK)
22 2.–3.6. HämSK:n turnaus (Hämeenlinna)
3.6. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
23 7.–10.6. Nuorten SM-turnaus (Helsinki, ESK)
24 11.–21.6. SM-turnaukset: yleinen, naiset,
seniorit (SSL & HSL)
26 29.6.–1.7. HSL:n viikonlopputurnaus (Helsinki)
1.7. Nopean shakin turnaus (Naantali, TSY)
27 2.–8.7. Avoin SM (Naantali, TSY)
28 9.–15.7. Heart of Finland (Jyväskylä, JYS)
29 21.–22.7. Eino Leino -turnaus (Kajaani, KaSy)
22.7. Puistoshakin HM (Helsinki, HSL)
30 28.–29.7. Raputurnaus (Oulainen, Shakkilaakso)
31 2.8. ESK:n avoin pikashakkimestaruus (Helsinki)
4.–5.8. Joukkuepikashakin SM (Pori, PSY)
32 11.–12.8. Suomen Cup, 4. kierros
33 18.8. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
18.–19.8. Taraus-turnaus (Tampere)
34 24.–26.8. HSK:n XII syysturnaus (Helsinki)
25.8. Akaan nopean shakin turnaus (AkaaS)
35 1.9. Nopean shakin HM (Helsinki, HSL)
2.9. Nuorten nopean shakin HM (Helsinki, HSL)
37 15.9. Suomen Cup, välierät
16.9. Suomen Cup, loppu- ja pronssiottelu
38 22.9. Kaakonketju (Mikkeli, MikkSK)
22.–23.9. JärvSK:n turnaus (Järvenpää)
39 29.–30.9. JSM
40 6.–7.10. Koululaisten HM (Helsinki, HSL)
41 8.10.–11.10. Joukkuepikashakin HM (HSL)
13.–14.10. Vaasan turnaus (VSS)
13.–14.10. Lahden turnaus (LahS)
42 20.10. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
20.10. Remin syysturnaus (Vantaa, Remissi)
43 27.–28.10. JSM
44 3.–4.11. SalSK:n viikonlopputurnaus (Salo)
3.–4.11. Raahen viikonlopputurnaus (RaahLi)
45 5.11.–3.12. Areenaturnaus (5 kierrosta,
maanantaisin, Helsinki, HSL)
46 17.–18.11. JSM
47 23.–25.11. KäpSK:n turnaus (Helsinki)
24.–25.11. Koululaisten henkilökohtainen SM
(Ylivieska, Shakkilaakso)
49 6.12. Nopean shakin itsenäisyyspäiväturnaus
(Helsinki, ESK)
7.–9.12. MäntSK:n turnaus (Mänttä-Vilppula)
50 15.–16.12. X:n nopean shakin turnaus
(Helsinki)
51 22.12. Shakkinappulaturnaus (Helsinki, HSL)
52 27.12.– HM-turnaus (Helsinki, HSL)
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PELAAJALISENSSI 2011 A-lisenssi 60 €; perhelisenssi 40 €; nuorten (1991–94) A-lisenssi 40 € ja perhelisenssi 30 €; varhaisnuorten (1995–) A-lisenssi 20 € ja perhelisenssi 10 €.
A-lisenssiin kuuluu Suomen Shakki lisenssin voimassaolon ajan. Lisenssi on voimassa kalenterivuoden loppuun. A-lisenssiin kuuluva Suomen Shakki lähetetään maksukuukaudesta alkaen.
Joukkuelisenssi maksaa 20 €, ja sillä saa pelata yhden joukkuekilpailun loppuun saakka. Joukkuelisenssi on pelaajakohtainen. Loppuvuoden lisenssi on 1.7.–31.12. ostettava pelaajalisenssi, joka maksaa vuosilisenssin hinnan + 50 % vuosilisenssin hinnasta. Aikuisten loppuvuoden lisenssi siis 90 €, nuorten 60 € ja varhaisnuorten 30 €. Loppuvuoden lisenssi on
voimassa ostohetkestä seuraavan kalenterivuoden loppuun. Lisenssinhaltijan on kuuluttava johonkin SKSL:n jäsenseuraan. Lisenssiä ei vaadita henkilökohtaisessa kilpailussa pelaajalta,
jolla ei ole virallista seloa, ts. luku perustuu enintään 10 peliin. Kertalisenssi henkilökohtaiseen kilpailuun on 20 € (nuorilta 10 €). Seuranvaihtomaksu on 10 €.
SELOLASKENTA Selolaskentamaksu on 5 € / pelaaja (nuorilta 2,50 €). Nopea shakki ja pikashakki 1,50 €. Maksua ei peritä SM-kilpailuista. Selolistapyynnöt osoitetaan selolaskijalle.
JÄSENMAKSUT Kerhojen jäsenmaksu liitolle on 6 € aikuisilta ja 4 € nuorilta (1991–). Minimijäsenmaksu 60 €.
KILPAILUJEN
JÄRJESTÄJÄT
Tulokset tulee lähettää välittömästi Suomen Shakkiin: Marko Tauriainen, Aakkulantie 17 B 12, 36220 Kangasala, marko.tauriainen@suomenshakki.fi;
48Suomen
SUOMEN
SHAKKI
Keskusshakkiliitolle: Jorma Paavilainen, Henry Fordin katu 5 C, 00150 Helsinki, sksl@kolumbus.fi; selolaskentaan: Mikko Markkula, Satukuja 1 H 48, 02230 Espoo,
mikko.markkula@pp.inet.fi. Tuloksista on käytävä ilmi kaikkien pelien tulokset ja pelaamatta jääneet pelit. Kaikkien toimihenkilöiden nimet ja tehtävät on mainittava.

