
Yleistä 

 

SSL julistaa haettavaksi neljä henkilökohtaista valmennusstipendiä ja kaksi 

ryhmävalmennusstipendiä. Kaikki stipendit ovat 500 euron suuruisia. Valmennusstipendi 

voidaan myöntää nuorelle(1996 tai nuorempi) tai nuorten ryhmälle käytettäväksi 

valmennukseen valmennuskauden 2016-2017 aikana.  

 

Valmennuksen tulee olla säännöllistä ja pitkäkestoista (kokoontuminen vähintään 8 kertaa, 

2kk ajanjaksolla) ja täyttää 10 tunnin opetuksellinen minimimäärä. 

 

Valmentaja voi olla mukana useammassa stipendihakemuksessa. Valmentaja voi olla mukana 

henkilökohtaisen- ja ryhmävalmennuksen stipendihakemuksessa, mutta tuolloin ryhmässä 

tulee olla henkilökohtaisen valmennettavan lisäksi vähintään kolme muuta valmennettavaa. 

 

Stipendihakemus 
 

Valmennusstipendiä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta täytyy selvitä: 

 

1) valmentajan nimi sekä valmennettavan nimi ja syntymäaika. Ryhmästipendiä haettaessa 

tulee esittää vastaavat tiedot kaikista valmennettavista 

2) haettavan stipendin kattaman valmennuksen määrä, valmennuksen ajanjakso ja arvioitu 

aloitusaika 

3) valmentajan valmennuskokemus (vuosissa) hakuhetkellä 

 

Hakemusten jättäminen ja stipendipäätöksen julkisuus 
 

Vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan liitetiedostona sähköpostilla osoitteeseen 

marko.tauriainen@shakkiliitto.fi . Hakuaika päättyy 27.05.2016. Stipendinsaajat julkaistaan 

nuorten SM kisan jälkeen 15.6.2016.  

 

Stipendipäätöksen yhteydessä julkaistaan stipendien saajat sekä valmentajan nimi. 

 

Henkilökohtaisten valmennusstipendien pisteytyksen kriteerit: 
 

1) Valmentajan pelivahvuus: +2400= 50 pistettä, 2399-2300= 40 pistettä, 2299-2200=30 

pistettä, 2199- 

2100=20 pistettä, 2099-2000= 10 pistettä. 1999-1900 = 5 pistettä, 1899-1800 = 4 pistettä, 

1799-1700 = 3 

pistettä, 1699-1600 = 2 pistettä, 1599-1500 =1 piste. alle 1500 = 0 pistettä. 

 

2) Valmentajan kokemus: valmentanut yli 5 vuotta = 50 pistettä, 5-3 vuotta = 40 pistettä, 3-2 

vuotta = 30 

pistettä, 2-1 vuotta=10 pistettä, alle 1 vuoden = 0 pistettä. 

 

3) Pelaajan menestys koululaisten henkilökohtaisessa SM-kisassa 2015 ja nuorten SM-

kisassa 2016: 

Ikäsarjan 1. =50 pistettä, 2.=40 pistettä, 3.=30 pistettä, 4.=20 pistettä, 5.=10 pistettä, 6.=9 

pistettä, 7.=8 

pistettä, 8. = 7 pistettä, 9.=6 pistettä, 10.= 5 pistettä, 11.=4 pistettä, 12.=3 pistettä, 13.=2 

pistettä 14. tai 15. 
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= 1 piste. Yhteensä enintään 100 pistettä. Tyttöjen sijoitukset huomioidaan erillisinä omassa 

sarjassaan. 

 

4) Valmennettavan sijoitus ikäsarjansa selolistalla (vähintään 50 selopeliä pelanneiden 

joukossa, ): 

Ikäsarjan 1. =50 pistettä, 2.=40 pistettä, 3.=30 pistettä, 4.=20 pistettä, 5.=10 pistettä, 6.=9 

pistettä, 7.=8 

pistettä, 8 = 7 pistettä, 9.=6 pistettä, 10.= 5 pistettä, 11.=4 pistettä, 12.=3 pistettä, 13.=2 

pistettä 14. tai 15. 

= 1 piste. Muut = 0 pistettä. 

 

Vertailussa käytetään 27.5 julkaistuna olevaa selolistaa. 

 

Tyttöjen sijoitukset huomioidaan erillisinä omassa sarjassaan.  

 

Hakemuksen maksimipistemäärä yhteensä: 250 pistettä 

 

Valmennusryhmän valmennusstipendien pisteytyksen kriteerit: 
 

1) Valmentajan pelivahvuus: +2400= 50 pistettä, 2399-2300= 40 pistettä, 2299-2200=30 

pistettä, 2199- 

2100=20 pistettä, 2099-2000= 10 pistettä. 1999-1900 = 5 pistettä, 1899-1800 = 4 pistettä, 

1799-1700 = 3 

pistettä, 1699-1600 = 2 pistettä, 1599-1500 =1 piste. alle 1500 = 0 pistettä. 

 

2) Valmentajan kokemus: valmentanut yli 5 vuotta = 50 pistettä, 5-3 vuotta = 40 pistettä, 3-2 

vuotta = 30 

pistettä, 2-1 vuotta=10 pistettä, alle 1 vuoden = 0 pistettä. 

 

3) Valmennusryhmän kahden parhaiten menestyneen pelaajan menestys koululaisten 

henkilökohtaisessa SM-kisassa 2015 ja nuorten SM-kisassa 2016: Ikäsarjan 1. =50 pistettä, 

2.=40 pistettä, 3.=30 

pistettä, 4.=20 pistettä, 5.=10 pistettä, 6.=9 pistettä, 7.=8 pistettä, 8. = 7 pistettä, 9.=6 pistettä, 

10.= 5 

pistettä, 11.=4 pistettä, 12.=3 pistettä, 13.=2 pistettä 14. tai 15. = 1 piste. Yhteensä enintään 

200 pistettä. 

 

4) Kahden parhaimman valmennusryhmäläisen sijoitus ikäsarjansa selolistalla: (vähintään 50 

selopeliä pelanneiden joukossa): Ikäsarjan 1. =50 pistettä, 2.=40 pistettä, 3.=30 pistettä, 4.=20 

pistettä, 5.=10 pistettä, 6.=9 pistettä, 7.=8 pistettä, 8 = 7 pistettä, 9.=6 pistettä, 10.= 5 pistettä, 

11.=4 pistettä, 12.=3 pistettä, 13.=2 pistettä 14. tai 15.= 1 piste. Muut = 0 pistettä.  

 

Vertailussa käytetään 27.5 julkaistuna olevaa selolistaa. 

 

Tyttöjen sijoitukset huomioidaan erillisinä, kuinka he sijoittuvat omassa sarjassaan. 

 

Hakemuksen maksimipistemäärä yhteensä: 400 pistettä 

 

Lisätietoja: 



Aleksi Olander - aleksi.olander@gmail.com 

Nuorisotoimikunnan puheenjohtaja 


