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Starptautiskais šaha festivāls „Latgales rudens 2011 ” 

1. Mērėi un uzdevumi 

1.1. Popularizēt šahu Daugavpilī, Latgales novadā un Latvijā. 

1.2. Nostiprināt draudzīgas attiecības starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas 
šahistiem. 

2. Vieta un laiks 

Sacensības notiks Daugavpils pilsētas šaha – dambretes klubā, RaiĦa ielā 69, no 14. līdz 16. 

oktobrim. 

3. Sacensību reglaments 

3.1. Sacensības tiks rīkotas pēc FIDE noteikumiem, Šveices sistēma 7 vai 9 kārtas (kārtu skaits ir 
atkarīgs no dalībnieku skaita). 

3.2. Laika kontrole – 50 min. + 10 sek/gāj. līdz partijas beigām katram dalībniekam. 

3.3. Atklāšana un izloze 14.10.2011. g. plkst. 12.00 

3.4. Dalības maksa: 10,50 Ls = €15 

4. Sacensību vadība 

Sacensības rīko Daugavpils pilsētas šaha – dambretes klubs. 

Galvenais tiesnesis – Alberts CimiĦš. 

5. Sacensību dalībnieki 

„A” turnīrs: Sacensībās var piedalīties šahisti ar vismaz I sp. klasi (bez vecuma ierobežojuma); 

„B” turnīrs: Sacensībās var piedalīties 1996. gadā dzimušie un jaunāki šahisti ar vismaz II sp. klasi; 

„C” turnīrs: Sacensībās var piedalīties 2001. gadā dzimušie un jaunāki šahisti ar vismaz III sp.klasi 

Festivālā tiek aicināti piedalīties Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas šahisti. 

6. Uzvarētāju noteikšana 

6.1 Uzvarētājus katrā grupā nosaka pēc iegūto punktu skaita. 



6.2 Vietu dalīšanas gadījumā nosaka: 

1. Uzlabots Buholca koeficients; 

2. Buholca koeficients; 

3. Progresa koeficients. 

7. Apbalvošana 

Uzvarētājs katrā grupā saĦem kausu, 1 – 3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaĜām, diplomiem un 
naudas balvam. Labāka dāma un seniors saĦem kausu, diplomu un naudas balvu. Iespējamas 
reitingbalvas. 

8. Pieteikumi un izdevumi 

Par dalību paziĦot līdz 2011. gada 9. oktobrim pa tālr. 29620059 (S. Krivihs), 29519178 (N. Škonda) 
vai e-mail: daugavpilschess@inbox.lv . Visi izdevumi uz dalībnieku vai komandējošās organizācijas 
rēėina. Maksa par viesnīcu 5.00 Ls (€7.50) dienā. 

Par dalībnieku veselības stāvokĜa atbilstību sacensībām, atbild paši dalībnieki, vai organizācija, 

kas piesaka dalībniekus startam. 

Biedrības” Daugavpils pilsētas šaha-dambretes klubs” valde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


