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1. Mērķi un uzdevumi. 
1. Dot iespēju spēcīgākajiem šahistiem piedalīties sacensībās starptautiskā līmenī. 
2. Attīstīt starpvalstu šaha sakarus. 
2. Sacensību vadība. 
� Sacensību organizē BJC „Daugmale”, RD IKSD, sponsori.  
� Galvenais tiesnesis FIDE meistars šahā - A.Raudive. 
3. Sacensību laiks un vieta. 
Festivāls notiek 2010.g. 12. - 16.jūnijā, 5 star Baltic Beach viesnīcā, Jūrmalā (Majori, 
Jūras iela 23/25). Satiksme uz Jūrmalu - no Rīgas Centrālās stacijas ar elektrovilcienu vai 
ar maršruta taksometru līdz pieturai „Majori”.Festivāla atklāšana 13.jūnijā - plkst.15.00.  

4. Dalībnieki. 
Festivālā piedalās Baltijas valstu komandas (Igaunija, Lietuva, Polija, Somija, Zviedrija, 
Latvija: Liepāja, Daugavpils, Malta, Kuldīga, Jēkabpils, Jelgava un Rīga) un viesi no 
Krievijas un Baltkrievijas. Komandas sastāvā: 4 dalībnieki =3 zēni +1 meitene, dzimuši 
1992.g. un jaunāki, ar vismaz I sportu klasi.  
Katrs dalībnieks ir personīgi atbildīgs par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām. 
5. Sacensību kartība. 
Sacensības notiek 7 kārtās saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas. 
6. Vertēšana. 
Komandu vietas nosaka pēc iegūto punktu summas.Vienāda punktu skaita gadījuma ņem 
vērā: 1) uzvarēto spēļu skaitu, 2) savstarpējo spēļu rezultātu, 3) komandas 
koeficientu.Vienāda punktu skaita gadījumā uzvarētājus pie galdiņiem nosaka pēc 
komandas ieņemtās vietas.   
7. Apbalvošana. 
1.-3.vietas ieguvējus komandām un 1.-3.vietas ieguvējus pa galdiņiem apbalvo ar 
kausiem, medaļām, diplomiem un balvām. Paredzētas arī citas balvas. 
8. Izdevumi.  
� Komandu ceļa un ēdināšanas izdevumus sedz komandējošā organizācija vai 

dalībnieki. Izmitināšanas izdevumus trenerim (3 diennaktis ar brokastīm) sedz 
festivāla organizatori un sponsori. Izmitināšanas izdevumus festivāla dalībniekiem 
sedz komandējoša organizācija vai dalībnieki:14 Ls (20 eiro) x 3 diennaktis ar 
brokastīm = 42 Ls,vai 21 Ls (30 eiro) x 3 diennaktis ar ēdināšanu 3 reizes dienā=63Ls. 

� Festivāla dalībniekiem ir iespējas par brīvu apmeklēt Baltic Beach viesnīcas  

peldbaseinu, fitnesa centru, saunu. Info: www.balticbeach.lv.   
� Dalības maksa par komandu  – 15 Ls   

 9. Pieteikumi. 
Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2010.g. 5.jūnijam Rīga, Maskavas 218-120, LV-
1019 vai pa tālr.: 29653095, vai e-pastu: polni@inbox.lv. 
 


