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“Cerību kauss” 

Latvijas atklātā bērnu 

 komandu čempionāta šahā 

fināls 

Nolikums. 
Mērķi un uzdevumi.  
Noskaidrot Latvijas 2010.gada spēcīgāko bērnu komandu, labākos šahistus līdz 12 gadu 
vecumam. 
Paaugstināt jauno šahistu spēles līmeni. 
Popularizēt šahu bērnu, jauniešu vidū. 
Sacensību vadība. 
Sacensības organizē un vada Rīgas Šaha skola. 
Sacensību laiks un vieta. 
2010. gada 6. un 7. martā Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6. Satiksme ar 4., 14., 17. trolejbusu, 
1., 21., 40. autobusu pa Brīvības ielu, 11. tramvaju pa Miera ielu līdz pieturai “Tallinas iela”. 
Sacensību dalībnieki un noteikumi. 
Turnīrā piedalās viena trenera sagatavotas komandas no Rīgas, Latvijas un ārzemēm.  
No Rīgas iekļūst 9 spēcīgākās komandas pēc reitinga, pārējās izcīna 3 vietas pusfinālā 28. 
februārī. Pusfināla galvenais tiesnesis Verners Putka, tālr. 26756223. 
Komandas sastāvā 3 zēni un viena meitene (dzimuši 1998. gadā un vēlāk). Var pieteikt 1 
rezervistu zēniem, 1 – meitenēm. Pamatsastāva spēlētāji drīkst spēlēt tikai pie galdiņiem, pie 
kuriem ir pieteikti. Komandai jābūt nosaukumam, dalībniekiem – emblēmai. Par dalībnieku 
veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas piesaka viņus sacensībām.  
Izcīņas kārtība. 
Šveices sistēma komandām 7 kārtās. 
Laika kontrole 40 minūtes uz partiju katram dalībniekam. 
6. martā pl. 11.30 – komandu ierašanās un reģistrācija, pl. 12.00 – 18.00 – 1. – 4. kārta. 
7. martā pl. 10.00 – 14.30 – 5. , 6. , 7. kārta., 15.00 – noslēgums un uzvarētāju apbalvošana. 
Vērtēšana. 
Komandu vietas nosaka pēc iegūto punktu summas, vienāda punktu skaita gadījumā pēc maču 
punktiem (uzvara 2, neizšķirts 1, zaudējums 0). Uzvarētājus pie galdiņiem vienāda punktu 
skaita gadījumā nosaka procentuāli (minimums 6 partijas), pēc pretinieku vidējā reitinga. 
Apbalvošana. 
1. – 3. vietas ieguvējas komandas apbalvos ar diplomiem un kausiem, to dalībniekus un 1. – 
3. vietas ieguvējus pie galdiņiem – ar diplomiem un medaļām. Iespējamas godalgas labāko 
emblēmu autoriem, kā arī citas veicināšanas balvas. 
Izdevumi. 
Komandu ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai dalībnieki. 
Dalības maksa Ls 4. 
Pieteikumi. 
Iepriekšējos pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6, Rīga, LV – 1001, fakss. 
67704226, e-pasts chess@latnet.lv, līdz 2010. gada 22. februārim. Lūdzam norādīt 
komandas nosaukumu, pārstāvēto organizāciju, treneri un viņa tālruņa numuru, dalībnieku 
vārdu, uzvārdu, sporta klasi, reitingu, personas kodu un adresi. Informācija pa tālr. 67704225. 
Uzmanību ! 
Spēļu kārtu laikā vecākus lūdzam uzturēties ārpus spēļu laukuma, pārtiku lietot šim nolūkam 
paredzētā vietā (kafejnīcā). 


