
 

Kilpailukutsu: Joukkuepikashakin SM 2023 
Turnaus ja ajankohta 

Joukkuepikashakin 59. SM-turnaus, 5.–6.8.2023 

Pelipaikka 

Seinäjoen Urheilutalo, Kirkkokatu 15, Seinäjoki 

Pelipaikka sijaitsee hyvien julkisten kulkuyhteyksien päässä. Lähin rautatieasema on Seinäjoki, joka 

sijaitsee noin 1 kilometrin päässä pelipaikasta.   

Kilpailun kuvaus 

Kilpailu pelataan neljän pelaajan joukkuein. Miettimisaika on 5 minuuttia/pelaaja, ei lisäaikaa.  

Kilpailuun voivat osallistua sekä seurajoukkueet että vapaasti muodostetut puulaakijoukkueet. 

Kaikki joukkueet osallistuvat kokonaiskilpailuun, mutta suomenmestaruusmitalin voi voittaa vain 

suomalainen seurajoukkue, jossa saa olla korkeintaan yksi ulkomaalainen pelaaja. 

Kilpailun verkkosivut: blixt2023.blogspot.com 

Tiedustelut: Jouko Viljanen, jouko.viljanen@netikka.fi, 0403561015 

Ilmoittautuminen ja maksaminen 

Vaihe 1: Joukkueiden nimet ja lukumäärät sekä osanottomaksun suoritus 

Joukkueiden nimet ja lukumäärä on ilmoitettava viimeistään 30.6.2023 lomakkeella: 

https://forms.gle/a2jrtYYT1KmcMj5C6  

Osanottomaksu 100 €/joukkue on suoritettava tässä yhteydessä tilisiirtona. 

Saaja: Seinäjoen Shakkikerho ry 

Tilinumero: FI26 5419 0120 4477 96 

BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Maksun viestikentässä on mainittava ilmoittautuvat joukkueen/joukkueiden nimi. 

 
Vaihe 2: Joukkueiden kokoonpanot 

Joukkueiden kokoonpanot tulee ilmoittaa viimeistään 21.7.2023. Kokoonpanot voi ilmoittaa tällä 

lomakkeella, jos niitä ei ilmoitettu jo joukkueiden lukumäärän yhteydessä:  

https://forms.gle/bo1UqpbkjCFzZGcj7 

Aikataulu 

Lauantai 5.8. 

10.00–12.00 Osanoton varmistus, joukkueiden kokoonpanojen ja lisenssien tarkistus sekä 

kellojen luovutus 

13.45 Avajaiset 

14.00 Alkukilpailut 
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Sunnuntai 6.8. 

10.00   Loppukilpailut 

n. 16.30  Palkintojenjako 

Ruokailu 

Urheilutalolla on tarjolla keittoruokailu kumpanakin päivänä. Tarjolla lauantaina jauhelihakeitto ja 

sunnuntaina kanakeitto.  

Ruokalipun hinta on 30.6. mennessä maksettuna 8,50 €/päivä, paikan päältä ostettuna 10 €/päivä. 

Ruokalippujen ennakko-osto tapahtuu ilmoittautumisen yhteydessä ja ruokaliput maksetaan 

järjestäjälle yllä olevien tilitietojen mukaisesti.  

Majoitustarjoukset 

Scandic Seinäjoki: Kauppakatu 10, Seinäjoki 

Yhden hengen huone (sisältää aamiaisen): 109 €/yö 

Kahden hengen huone (sisältää aamiaisen): 129 €/yö 

Varaukset: https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/seinajoki/scandic-seinajoki  

Etuhinnan saa käyttämällä varauskoodia BSHA040823. 

Sokos-hotellit:  

Sokos Hotel Vaakuna: Kauppatori 3, Seinäjoki 

Sokos Hotel Lakeus: Torikatu 2, Seinäjoki 

Yhden hengen huone (sisältää aamiaisen): 115 €/yö 

Kahden hengen huone (sisältää aamiaisen): 135 €/yö 

Varaukset järjestäjän kautta ilmoittautumisen yhteydessä: https://forms.gle/a2jrtYYT1KmcMj5C6  

Sokos-hotellien osalta maksut maksetaan suoraan järjestäjälle varaamisen yhteydessä:  

Saaja: Seinäjoen Shakkikerho ry 

Tilinumero: FI26 5419 0120 4477 96 

BIC/SWIFT: OKOYFIHH 

Muuta huomioitavaa 

Kukin seura tuo mukanaan kaksi toimivaa digitaalishakkikelloa/joukkue. Ensisijaisesti toivomme 

DGT- mallin kelloja tai vastaavia, joissa on keinukytkin. Digikellojen puuttumisesta peritään 20 

euron maksu/kello. 

Suomen Shakkiliiton voimassa olevien linjauksen nojalla Venäjän tai Valko-Venäjän shakkiliittoja 

edustavat pelaajat eivät saa osallistua kilpailuun. Osallistuminen FIDEn lipun alaisuudessa on 

mahdollista. Säännös ei koske alaikäisiä. 

Kaikilla suomalaista seuraa tai puulaakijoukkuetta edustavilla pelaajilla on oltava voimassa oleva 

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 Suomisportin kautta. 

Tarkemmat tiedot maksuista: https://www.shakkiliitto.fi/shakkiliitto/lisenssi-info/  
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Palkinnot 

Finaalin 3 parhaalle joukkueelle rahapalkinnot ja voittajalle kiertopalkinto. SM-mitalit kolmelle 

parhaalle suomalaiselle seurajoukkueelle.  

Lisäksi palkitaan seuraavat: 

Finaalin pöytien parhaat 

Sijoituskilpailu 1:n voittajajoukkue 

Paras ilmoitettu naisjoukkue 

Paras ilmoitettu seniorijoukkue (yhteisikä vähintään 260 vuotta) 

Paras ilmoitettu veteraanijoukkue (yhteisikä vähintään 200 vuotta)  

Paras ilmoitettu juniorijoukkue (yhteisikä enintään 80 vuotta). 

 

Henkilökohtainen Databros-cup ja aikataulut 

Aikataulu: Cup pelataan kokonaisuudessaan lauantaina 5.8. Cup on avoin kaikille. 

klo 11.15–11.45: Ilmoittautuminen  

klo 12.00: Kierrokset 1 ja 2 

Loput kierrokset alkukilpailujen jälkeen.  

Osanottomaksu:  

Ensimmäiselle kierrokselle: 3 euroa 

Toiselle kierrokselle: 5 euroa  

Kolmannelle kierrokselle: 10 euroa.  

Maksutapana käteismaksu. 

Cupin 4 parasta palkitaan rahapalkinnolla.  

 

 

 

 

 

 

 


