
Kilpailukutsu 
 
Turnaus ja ajankohta 
 
Joukkuepikashakin 58. SM-turnaus, 6.- 7.8.2022 
 
Pelipaikka  
 
Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha (Lappeenranta). 
 
Kilpailun kuvaus 

Kilpailu pelataan neljän pelaajan joukkuein. Kussakin joukkueessa sallitaan yksi ulkomaa-
lainen pelaaja. Miettimisaika on 5 minuuttia molemmilla pelaajilla, ei lisäaikaa.  

Suomen mestaruuden tai muun mitalin voi voittaa vain suomalainen seurajoukkue, jossa 
saa olla korkeintaan yksi ulkomaalainen pelaaja. 

Ulkomaalaisen tai puulaakijoukkueen osallistumista sunnuntain sijoitusryhmiin ei ole rajoi-
tettu, mutta sellainen joukkue ei voi saada SM-mitalia. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
 
Vaihe 1 (joukkueiden nimet ja lukumäärät sekä osanottomaksun suoritus) 
 
Ilmoitettava viimeistään 30.6.2022 sähköpostilla osoitteeseen: blixt2022@lprsk.fi. 
Osanottomaksu 100,00 € / joukkue on suoritettava samalla. 
 
Tilinumero FI51 5620 0920 3437 29. Viestikenttään joukkueen nimi. 
 
Lisätiedot turnauksesta:  www.lprsk.fi 
 
Vaihe 2 (joukkueiden kokoonpanot) 
 
Joukkueiden kokoonpanot tulee ilmoittaa 26.7.2022 mennessä. Kokoonpanot ilmoitetaan 
www.lprsk.fi turnauksen etusivulla olevalla kilpailulomakkeella. Ongelmatilanteissa 
kokoonpanot voi ilmoittaa sähköpostilla blixt2022@lprsk.fi. 
 
Kilpailun joukkuemääräykset 
 
Kilpailu pelataan neljän pelaajan joukkuein. Kussakin joukkueessa sallitaan yksi 
ulkomaalainen pelaaja. Oikeutettuja osallistumaan ovat myös puulaakijoukkueet ja 
ulkomaiset joukkueet kilpailukuvauksen mukaisin palkintorajauksin. 
 
Pääkilpailun aikataulu 
 
La 6.8. 
 
Klo 10.00 -12.00  Osanoton varmistus, joukkueiden kokoonpanot,  

lisenssien tarkistus ja kellojen luovutus 
Klo 13.15   Avajaiset 
Klo 13.30   Alkukilpailut 
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Su 7.8. 
 
Klo 10.00   Loppukilpailut 
n. klo 16.30  Palkintojenjako 
 
Majoitus, ruokailut ja pelipaikan sijainti 
 
Majoitus varataan Holiday Clubin asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 0300 870 900. 
Avoinna arkisin 9-17 ja lauantaisin 10-14. 
 
2-hengen huone 128,00 €/vrk    1-hengen huone 108,00 €/vrk 
 
Erikoishinnoittelu vaatii varatessa koodin ”SM-shakki”. 
 
Lounas ja kahvitukset tilataan tämän linkin kautta https://response.questback.com/holiday-
clubresortsoy/ddrv23gafx 
 
Varaukset 30.6.2022 mennessä. 
 
Saapuminen kilpailupaikalle: 
https://www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/saimaa/saapumisohjeet/ 
 
Jos navigaattori ei tunnista osoitetta, voit syöttää osoitteeksi myös: Tiuruniementie 131 
 
Muuta huomioitavaa 
 
Kukin joukkue tuo mukanaan kaksi toimivaa digitaalishakkikelloa. Ensisijaisesti toivomme 
DGT-mallin kelloja tai vastaavia, joissa on keinukytkin. Kellojen tyypit ja lukumäärät on 
mainittava ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostissa. Digikellojen puuttumisesta peritään 
20 euron maksu/ kello. 
 
Palkinnot  
 
Finaalin kolme parasta joukkuetta, finaalin pöytien parhaat, sijoitusryhmien voittajat, paras 
ilmoitettu seniorijoukkue (yhteisikä vähintään 260 vuotta), paras ilmoitettu 
veteraanijoukkue (yhteisikä vähintään 200 vuotta), paras ilmoitettu naisjoukkue. 
 
Cup-kilpailu ja aikataulut 
 
Cupin ilmoittautuminen lauantaina 6.8. klo 11.00 - 11.45. Pelikierrokset alkavat klo 12.00, 
pelataan kaksi kierrosta, loput kierrokset pelataan alkukilpailujen jälkeen. Osanottomaksu 
ensimmäiselle kierrokselle: 3 euroa, toiselle kierrokselle 5 euroa ja kolmannelle 
kierrokselle 10 euroa. Maksutapana käteismaksu (tasaraha) tai maksu pankkikortilla. 
 
Kaikilla suomalaista seuraa tai puulaakijoukkuetta edustavilla pelaajilla on oltava 
pelaajalisenssi tai kertalisenssi. Osallistuvan seuran jäsen- ym. maksut on myös oltava 
maksettuna ennen kilpailun alkua. Samoin mahdolliset seuranvaihtomaksut on oltava 
maksettuna ennen kilpailun alkua. Edellä mainitut maksut pyydetään hoitamaan etukäteen 
ensisijaisesti Suomisportin kautta ja toissijaisesti Suomen Shakkiliiton pankkitilille FI39 
2059 1800 0147 18. 
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