Nettivalmennus 2020-2021
Sisältö ja
valmennusidea:

Nettivalmennuskausi 2020-2021 alkaa syyskuussa viikolla 7.-13.9. Valmennukseen osallistuvat saavat joka viikko kaksi puolen tunnin mittaista videota shakkiymmärryksen ja pelitaidon kehittämisen kannalta tärkeistä aiheista. Valmennuksen viikkovideot tulevat katsottavaksi aina maanantaisin, ja ne on katsottavissa valmennuskauden loppuun saakka. Valmennuskausi kestää 30 viikkoa
ja käsittää yhteensä 60 valmennusvideota (yhteensä 30 h). Valmennusaiheet käsittelevät avauksia ja
keskipeliteemoja.
Avausvalmennus suunnitellaan siten, että ideat ovat käyttökelpoisia aina IM-tasolle saakka. Valmentajat ovat käyttäneet edelliskausien avaussuosituksiaan menestyksellä omissa peleissään jopa
GM-tason pelaajia vastaan. Avausosioon kuuluu avausvideon lisäksi avausmuunnelman tiedosto,
joka on ladattavissa omalle koneelle pgn-muodossa. Keskipeliaiheina ovat erilaisten tyyppiasemien pelaaminen ja niissä tapahtuvat keskeiset strategiset valinnat, kuten nappuloiden vaihdot ja
suosiolliset muutokset sotilasstruktuurissa. Valmennuskauden aikana käydään kattavasti läpi sekä
yleisimpien avausten keskipeliasemia että avausosiossa käsiteltävistä avausmuunnelmista syntyviä
keskipeliasemia. Näin valmennuksen molemmat osiot tukevat myös toisiaan.

Valmennustiimi:

Valmentajina toimivat kansainvälinen mestari ja 7-kertainen Suomen mestari Mika Karttunen
(huippuselo 2530, huippuelo 2485) ja FIDE-mestari Antti Virtanen (2352, 2351).

Aikataulu:

Nettivalmennuksen syyskausi alkaa viikolla 7.-13.9.2020 ja kestää 15 viikkoa. Nettivalmennuksen
kevätkausi alkaa viikolla 4.-10.1.2021 ja kestää 15 viikkoa. Valmennettaville lähetetään netin kautta viikon videosisällöt maanantaisin ja ne ovat katsottavissa koko valmennuskauden ajan.

Hinnoittelu:

Nettivalmennusta myydään lähtökohtaisesti shakkiseuroille (tai vastaaville tahoille), jotka voivat
omalla kerholisenssillään myydä valmennusta eteenpäin seuransa jäsenille. Nettivalmennuksen
hinta on 300 €/kausi. HUOM! Viime valmennuskaudella useammat shakkiseurat myivät valmennusta jäsenilleen omavalintaiseen hintaan, ja saivat samalla kerättyä varoja ja järjestettyä valmennusta seuratoimintaansa.
Yksityishenkilöille valmennus maksaa 300 €/kausi. Heidän on mahdollista ottaa myös erikseen
syys- tai kevätkausi hintaan 180 €/kpl. Mukaan voi tulla myös ”kuukaudeksi kerrallaan”, jolloin
voi valita valmennuksen ajalta minkä tahansa neljän viikon jakson hintaan 60 €/jakso. Kaikkiin
hintoihin sisältyy ALV 24%.

Ilmoittautuminen
ja lisätiedot:

Koko valmennuskautta tai syyskautta koskevat ilmoittautumiset 6.9. mennessä ja kevätkautta koskevat ilmoittautumiset 30.12. mennessä osoitteeseen antti.virtanen@shakkilinna.fi. Lisätietoja
voi tiedustella myös puhelimitse numerosta 040 8472108 (Antti Virtanen). HUOM! Valmennukseen voi tulla mainiosti mukaan myös kesken kauden lyhempien jaksojen ajaksi.

