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Osallistumisperiaatteet kansainvälisiin kilpailuihin 
Hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 28.2.2016 käyttöön otettavaksi 1.5.2016 alkaen. 

 
 
1) Edustusjoukkueet 
EM- kilpailuihin ja olympialaisiin lähetetään joukkueet. Edellytyksenä on sovittu taso, joka perustuu 
valintalistalla oleviin pelaajiin. Joukkueen kaikkien pelaajien tulee olla 10 parhaan edustuskelpoisen 
joukossa ko. listalla. Vaatimus ei koske SM-kilpailujen kahta ensimmäistä. Aktiivisuuden kriteeri on 20 kpl 
täydellä kertoimella laskettavia elo- / selopelejä valintahetkeä edeltävän 12 kk:n aikana.  
Yleisessä sarjassa SM-kisojen kaksi parasta (kolme, jos kolmanneksi tullut on valintalistalla 10 parhaan joukossa) 
saa kiintiöpaikan joukkueeseen. Naisten sarjassa vain SM-kisojen voittaja saa kiintiöpaikan.  

 
Lähetettäville joukkueille maksetaan osallistumismaksut, matkat ja majoitus, jos järjestäjä ei sitä 
kustanna. Edustusjoukkueille pyritään järjestämään valmennus- tai muu harjoittelumahdollisuus esim. 
tukemalla pelaajia kv-turnauksiin, ensisijaisesti kotimaisiin. Tämä edellyttää joukkueiden valintaa 
hyvissä ajoin ennen kisatapahtumaa. Vaihtoehtona on yhteisleiri. Jos EM- ja olympiakisojen 
maksukäytännöt eivät muutu, EM-kilpailussa yksi joukkueen pelaajista toimii myös kapteenina mutta 
olympialaisiin voidaan lähettää sekä kapteenit että joukkueenjohtaja. 

 
Liitto on vastuullinen edustusjoukkueen matkajärjestelyistä. 

 
  2) Henkilökohtaiset arvokilpailut 
Henkilökohtaiseen EM-kilpailuun lähetetään valintalukulistan perusteella yksi pelaaja, jonka tulee olla 
valintalistalla 5 parhaan joukossa. Tällaiselle lähetettävälle pelaajalle maksetaan 50 % matkoista, 
osallistumisesta ja majoituksesta aiheutuvista kustannuksista. Korvaus-% voi olla hallituksen 
päätöksellä korkeampi aina 100 %:iin asti, mikäli lähetettävän pelaajan alkuranking lähetettävään 
kilpailuun arvioidaan korkeaksi. Turnaukseen voidaan lähettää myös muita pelaajia. Jos muu 
lähetettävä pelaaja on valintalistalla 10 parhaan joukossa, hänelle maksetaan osallistumismaksu. 

 
Liitto on vastuullinen yhden nimetyn edustajan matkajärjestelyistä. Muut mahdolliset lähtijät vastaavat 
matkajärjestelyistään itse. (Käytännössä ilmoittautumiset ja hotellivaraukset täytyy tehdä liiton kautta.) 

 
3) Pelaajasopimukset 
 
Tämän dokumentin kohdissa 1) ja 2) mainituilta edustuspelaajilta edellytetään pelaajasopimusta, jossa 
pelaajalta edellytetään sopimuksessa määriteltyjä toimenpiteitä shakin julkisuuskuvan edistämisessä. 
Näitä toimenpiteitä voivat olla osallistuminen kotimaiseen huipputurnaukseen, liiton järjestämään 
promootiotilaisuuteen tai muuhun shakin asemaa edistävään yleisötilaisuuteen. Liiton hallitus 
määrittelee pelaajasopimusten yksityiskohtaisen sisällön vuosittain. 

 
4) Seniorit 

 
Seniorien matkoja ei tueta. 
Seniorit vastaavat itse matkajärjestelyistä. Kilpailukutsun edellyttäessä ilmoittautumiset ja 
hotellivaraukset tehdään liiton kautta. 

 
5) Juniorit 

 
Vaikka kullekin ikäryhmälle olisi oma EM- ja MM-kilpailunsa, liitto maksaa kahden parhaan osanotto- 
maksun budjetin sen salliessa. Osanottajien valinta tehdään ensisijaisesti edellisten nuorten SM- 
kilpailujen perusteella, jos aikataulu sen sallii. Niistä kysytään neljää ensimmäistä. Jos heistä ei löydy 
kahta lähtijää, niin katsotaan selolistalta 30 peliä pelanneista neljä parasta näiden ulkopuolelta. SM-
kilpailun periaate pysyy, eli voittaja saa valita ensin lähteekö EM- vai MM-kilpailuun, sitten toiseksi tullut 
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jne. 
 
Nuorten PM-kilpailuihin valinta tehdään ensisijaisesti koululaisten SM-kilpailun perusteella, jos aikataulu 
sen sallii. Niistä kysytään neljää ensimmäistä. Jos heistä ei löydy kahta lähtijää, niin katsotaan 
selolistalta 30 peliä pelanneista neljä parasta näiden ulkopuolelta. 

 
Mahdollisen matkanjohtajan / valmentajan olisi syytä tulla ensisijaisesti FIDE:n Trainee-koulutetuista 
henkilöistä. 
 
Budjetti tälle kokonaisuudelle ja päätös tuettavista turnauksista tehdään syksyisin seuraavalle vuodelle, 
kun pelipaikat ja ajankohdat ovat tiedossa. Tilanteiden muuttuessa tästä voidaan poiketa. 

 
Lähtijät vastaavat matkajärjestelyistään itse. Tyttöjen PM-kilpailun osalta liitto maksaa lähetettävien pelaajien 
majoituskustannukset, kuten (epäsuorasti) nuorten PM-kilpailuihin maksetaan. (Käytännössä ilmoittautumiset ja 
hotellivaraukset täytyy tehdä liiton kautta.) 

 
Liitto järjestää yhden tai useamman vastikkeellisen viikonloppuleirin sopivassa kohtaa ennen EM- ja 
MM-kilpailuja. Leirin järjestäminen voidaan ulkoistaa kokonaan. 

 
5) Muut 

 
Liitto voi antaa tukea em. mainittujen edustusten lisäksi anomuksesta erilaisiin tapahtumiin. Kukin 
anomus käsitellään erikseen. 

 
 
6) Yleistä 

 
Kaikista tapahtumista, joissa liitto hoitaa ja maksaa etukäteen matkajärjestelyt, peritään osallistujilta 
etukäteen takuumaksu, jonka suuruus on 100 % liitolle järjesteltävältä taholta tulevasta laskusta, joka 
perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Velvoite ei koske tämän dokumentin kohtia 1 ja 2. 

 
Kaikista edustusvalinnoista – myös muihin kuin em. kohdissa mainittuihin kv-kilpailuihin – vastaa 
Toiminnanjohtaja, joka voi tarvittaessa viedä asian hallituksen päätettäväksi. 


