
                
 

    Starptautisks turnīrs ātrajā šahā 

    senioriem (S-55 +) un jauniešiem (U-15)  
 

NOLIKUMS 
 

1. Mērķis un uzdevumi 
 

 Galvenais mērķis: apvienot vienā turnīrā divas paaudzes šahā - seniorus (S-55 +) ar lielu  

šaha pieredzi un jauniešus (U-15).     

 Šaha popularizēšana Latvijā. Turnīra laikā notiks mačs starp vairākkārtējo Pasaules čempioni 

šahā sievietēm, lielmeistari Nonu Gaprindašvili un Pasaules čempionu senioriem (S-65 +)          

Krievijas komandas sastāvā,  lielmeistaru Jevgēņiju Svešņikovu, kas tiks translēts tiešraidē.  
 

2. Turnīra organizatori 
 

     Turnīru organizē sanatorija „Jantarnij Bereg” kopā ar lielmeistaru Jevgēņiju Svešņikovu. 

     Turnīra direktors - Poļina Ni, tālr. 29653095 

     Galvenais tiesnesis - nacionālās kategorijas tiesnesis Verners Putka . 
 

3. Turnīra norises vieta 
 

Sanatorija „Jantarnij bereg”, Jūrmala, Zvīņu iela 2. www.sanatorij.lv/lv/ 
 

4. Turnīra laiks un sistēma 
 

     Turnīrs notiks 2017. gada 25.un 26.martā pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar laika kontroli  

     20 min. uz visu partiju +10 sek. par katru gājienu (20+10). 
 

     25.martā reģistrācija  plkst. 11:00 - 11:30               26.martā 

     1. kārta plkst. 11:45                                                 6. kārta plkst. 11:00 

     2. kārta plkst. 13:00                                                 7. kārta plkst. 12:15 

     3. kārta plkst. 14:15                                                 8. kārta plkst. 13:30 

     4. kārta plkst. 15:30                                                 9. kārta plkst. 14:45 

     5. kārta plkst. 16:45                                                 Noslēgums plkst. 16:00 
    

       25.martā plkst. 18:00 - 21:00    Mačs ātrajā šahā starp GM Nonu Gaprindašvili (GEO)   

     26.martā plkst. 17:00 - 20:00    un GM Jevgēņiju Svešņikovu (RUS). GM Jevgēņija     

                                                         Svešņikova meistarklase un simultānspēles seanss.     
 
 
 

 
 

 



    Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem. Izloze tiek veikta ar datorprogrammu Swiss Manager. 

Par sacensību uzvarētāju kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaita   

    gadījuma vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta (mini Buholc); 2) Buholca  

    koeficienta; 3) RST (reitinga sasnieguma turnīrā); 4) savstarpējās spēles; 5) uzvaru skaita. 
 

   5. Dalībnieki un pieteikumi 
 

    Turnīrā var piedalīties šahisti sekojošās kategorijās: 

- vīrieši (55 +),  - sievietes (45 +),  - jaunieši vai jaunietes (U-15).        
    

    Dalības maksa 15 EUR. 

    No dalības maksas ir atbrīvoti:  

- Lielmeistari (GM un WGM)  

- Latvijas 2017.g. senioru čempioni (S-55 +) 

- Latvijas 2017.g. čempioni jauniešiem (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16/15).   
  

    Dalībnieku skaits ierobežots - 60 vietas. 
 

   Pieteikumus jāsūta uz e-pastu: polni@inbox.lv līdz 23.martam norādot vārdu, uzvārdu,    

   dzimšanas gadu, sporta klasi, FIDE ātrā šaha reitingu (ja nav, tad nacionālo), pilsētu. 
 

   Par dalībnieka veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku   

   sacensībām.  
 

   6. Apbalvošana  
 

   1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem un kausiem, kā arī ar lielmeistara  J.Svešņikova    

   grāmatām. Dalībniekam ir tiesības iegūt tikai vienu balvu. 
 

  Plānotais naudas balvu fonds - 500 EUR 
 

   1.vieta - 150 euro                      Labākais rezultāts dāmām - 50 euro 

   2.vieta - 100 euro                      Labākais rezultāts senioriem „70 +” - 50 euro  

   3.vieta - 70 euro                        Labākais rezultāts bērniem „U-10” - 30 euro 

   4.vieta - 50 euro 
 

   7. Naktsmītnes 
 

   Numuri sanatorijā  „Jantarnij bereg”:  

 TWIN (2 cilv.) ar brokastīm + peldbaseins - 60 euro (1 cilv. - 30 euro)  

 DOUBLE (1.cilv.) ar brokastīm + peldbaseins - 41 euro         

 Divistabu numurs ģimenei ar brokastīm + peldbaseins - 80 euro 
 

 Ēdināšana sanatorijā: brokastis - 3,20 euro; pusdienas - 4,60 euro; vakariņas - 3,60 euro. 
 

 8. Transports  
 

 25. un 26. martā ir iespēja, piesakoties iepriekš, braukt ar organizatoru autobusu līdz turnīra 

norises vietai un atpakaļ uz Rīgu.Pieteikumus jāsūta uz e-pastu:polni@inbox.lv līdz 21.martam  

 Mikroautobuss Nr. 7020 (no Rīgas Centrālās stacijas) maršruts Rīga-Jaunķemeri, braukt līdz 

pieturvietai: sanatorija „Dzintarkrasts”.   
 

Festivāla direktors Poļina Ni                                                                   

2017. gada 7. marts 

mailto:polni@inbox.lv

