1. Mērķis.
1. Dot iespēju specīgākajiem šahistiem piedalīties sacensībās starptautiskā līmenī.
2. Attīstīt starpvalstu šaha sakarus.
2. Sacensību vadība.
 Sacensību organizē BJC „Daugmale”, RD IKSD, sporta klubs „Gambits”,M.Tāla fonds,sponsori
 Galvenais tiesnesis - (IA) Starptautiskās kategorijas tiesnesis A.Cimiņš.
3. Sacensību vieta, laiks.
Festivāls notiek no 2012.g. 27. augusta (pirmdiena) līdz 1. septembrim (sestdiena!), Radisson
Blu Daugava Hotel, Rīgā, Kuģu ielā 24. Satiksme ar 1, 2, 4, 5, 10 tramvaju līdz Valguma pieturai.
Festivāla atklāšana 2012.g. 28.augustā - plkst.14.00.
4. Dalībnieki.
Festivālā piedalās Baltijas valstu komandas: Igaunija, Lietuva, Polija, Somija, Zviedrija, Latvija
(Liepāja, Daugavpils, Malta, Kuldīga, Jēkabpils, Jelgava un Rīga); viesi no Krievijas un
Baltkrievijas. Komandas sastāvā: 4 dalībnieki: 3 zēni un 1 meitene, dzimuši 1995.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.
 FIDE starptautiskā reitinga (ELO) aprēķins.
6. Vertēšana.
Komandu vietas nosaka pēc iegūto punktu summas; vienāda punktu skaita gadījuma pēc
maču punktiem (uzvara 2, neizšķirts 1, zaudējums 0). Uzvarētājus pie galdiņiem vienāda punktu
skaita gadījumā nosaka procentuāli, pēc pretinieku vidēja reitinga.
7. Apbalvošana
1.-3.vietas ieguvējus komandām ar kausiem, medaļām un diplomiem.
1.-3.vietas ieguvējus pa galdiņiem apbalvo ar naudas balvām. Balvu fonds - 800 USD (1.vieta - 100 USD, 2.vieta - 60 USD, 3.vieta - 40 USD).
8. Izdevumi.
 Komandu ceļa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki.
 Izmitināšanas izdevumus festivāla dalībniekiem (komanda: 4.cilv. un treneris) sedz komandējoša
organizācija vai dalībnieki: 13 LVL diennaktī ar brokastīm (in a „triple” room), vecākiem - 27
EUR diennaktī ar brokastīm (in a „triple” room); „double” room - 65 EUR/room, „single”room
- 55 EUR.
 Festivāla dalībniekiem ir iespējas par brīvu apmeklēt Radisson Blu Daugava viesnīcas
peldbaseinu, fitness centru, saunu. Info: www.radissonblu.com/hotel-riga
9. Pieteikumi.
Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2012.g. 20. augustam uz e-pastu: polni@inbox.lv,
chessds@inbox.lv vai pa tālr.: 29653095 (Poļina Ni); 28345350 (Irēna Limanovska).

