
       APSTIPRINU 

Bērnu un jauniešu centra „Daugmale”      

direktors E. Šāblis 

2012. gada 16.martā 

BJC „Daugmale” atklātās komandu sacensības šahā 
„Lieldienu ģimeņu čempionāts šahā 2012” 

I Mērķis un uzdevums 

1. Popularizēt šaha spēli ģimenes vidū. 
2. Dot iespēju jaunajiem šahistiem piedalīties šahā sacensībās vienā komandā kopā ar saviem 

vecākiem (vai radiniekiem). 
II Sacensību organizatori 

3. Komandu sacensības šahā „Lieldienu ģimeņu čempionāts šahā 2012” (turpmāk - sacensības) 
organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (turpmāk - BJC „Daugmale”). 

4. Organizatore Poļina Ni, tiesnesis  Edgars Ungurs (BJC „Daugmale” treneri). 
III Sacensību vieta, laiks 

5. Sacensības notiek 2012. gada 9. aprīlī plkst. 12.00 atpūtas centrā „LIDO” banketu zālē 2.stavā, 
Krasta iela 76, Rīgā. 

IV Dalībnieki 

6. Sacensībās piedalās Rīgas ģimeņu komandas; var būt komandas no citām Latvijas 
pilsētām. 

7. Komandas sastāvā 2 dalībnieki bez klasifikācijas ierobežojumiem:  

7.1. 1. variants - jaunietis vai jauniete, dzimuši 1995. g. un jaunāki, un tuvākais radinieks 
(OBLIGĀTS!); 

7.2. 2. variants - divi jaunieši (tuvi radinieki - OBLIGĀTS!), dzimuši 1995. g. un jaunāki. 

      V Sacensību norise 

8. Komandu sacensības notiek 7 kārtās saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas. 
9. Laika kontrole: 10 min. līdz partijas beigām katram dalībniekam  + 3 sek. par katru gājienu. 
10. Reģistrācija uz turnīru - 9. aprīlī līdz plkst. 12.00 

11. 1. kārta, 2. kārta, 3.kārta, 4. kārta no plkst. 12.00 - 14.00. 
12. Pusdienu pārtraukums no plkst. 14.00 - 14.30. 
13. 5. kārta, 6. kārta, 7. kārta  no plkst. 14.30 - 16.00. 
14. Noslēgumā uzvarētāju apbalvošana: plkst. 16.00. 

VI Vērtēšana 

15. Komandu vietas nosaka pēc iegūto punktu summas.  
16. Vienāda punktu skaita gadījumā ņem vērā mača punkti (uzvara 2, neizšķirts 1, zaudejums 0). 

VII Apbalvošana 

17. 1. - 3. vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausu, medaļām un diplomiem. 
18. Tiks pasniegtas divas komandu reitingbalvas jauniešiem un divas pārsteiguma balvas. 

VIII Pieteikšanās 

19. Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta sacensības organizatorei Poļinai Ni polni@inbox.lv, 
tel.29653095 līdz 2012. gada 6. aprīlim. 

Pieteikums „Lieldienu ģimeņu čempionātam šahā 2012” 
   

Ģimene ________________________________________________ 

                                        uzvārds/-i  (piemēram: Birjukovi vai Birjukovs/a - Kovaljovs/a)   
 

Vārds Uzvārds Dzimšanas 
dati 

Sporta klase Pilsēta 

     
     

Detalizēta informācija par sacensībām pie Poļinas Ni, mob.tālr. 29653095, e-pasts: polni@inbox.lv. 


