
Kilpakerho
Kilpakerho kokoontuu Shakkilinnan opetus- ja valmennustilassa (Sammonkatu 17-19, Tampere) maanantaisin 
klo 18-20. Ensimmäinen kerhokerta on 13.1. HUOM! Shakkilinna muuttaa parempiin tiloihin kesken kauden 
(n. 1 km nykyisestä sijainnista Kalevan Prisman suuntaan), ja 2.3. alkaen kerho kokoontuu osoitteessa Sarvijaa-
konkatu 24 (liiketila 2, katutaso). 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.

Monipuolinen ja laadukas opetusmateri-
aali kehittää pelaajan shakkiymmärrystä 
tasapainoisesti ja mahdollistaa korkean 
taitotason saavuttamisen.

Kerhon opetukselliset tavoitteet ovat kor-
kealla, mutta kerhoon tutustumista ei kan-
nata kuitenkaan arkailla. Kerhon taso on 
laaja johtuen kerholaisten laajasta ikähaita-
rista.

Kerhossa ei huomioda ainoastaan parhaim-
mistoa, 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.

Koko kauden hinta on 160 euroa, joka sisältää 16 
kerhokertaa sekä kilpakerholaisille laaditut oppima-
teriaalit (monisteet + nettimateriaalit). Hinta yksit-
täisinä kertoina läsnäolojen mukaan on 12 euroa/
kerta. Läsnäolojen perusteella maksavilta veloitetaan 
lisäksi 20 euron maksu oppimateriaaleista.

Mika Karttunen
puh. 044 555 6424
mika.karttunen@shakkilinna.fi

1) Avauspelaaminen. Teemakerralla tutustutaan uuteen 
avausmuunnelmaan. Mestari kertoo avauksen ideat, 
minkä jälkeen pelataan muunnelmasta harjoituspelejä.

2) Suunnitelmanteko ja taktiikka. Mestaripelien tutki-
minen auttaa keksimään hyviä suunnitelmia omissa 
peleissä. Kerholaiset pääsevät kokeilemaan omaa suun-
nitelmantekotaitoaan ja analysoimaan asemia yhdessä. 
Arvataanko mestareiden siirtoja? Tai kenties keksitään 
itse yhtä hyviä ideoita? Taktista taitoa harjoitellaan tak-
tiikkatehtävien 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 kuukau-
simestaruuskilpailu, joka kehittää käytännön taitoja, 
vahvistaa rutiinitasoa ja valmentaa kerholaisia virallisia 
turnauksia varten.
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