
 

 

 

Informācija medijiem 

20.12.2012 
 

Rīgas komanda dodas uz Pasaules Pilsētu čempionātu šahā 

Šodien, 20. decembrī Rīgas komanda izlido uz Pasaules pilsētu 
čempionātu šahā, kas no 21. decembra līdz 29. decembrim norisināsies 
Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Alainā (Al Ain). Šis ir pirmais turnīrs, 
kurā pasaules mērogā spēkiem mērosies tieši pilsētu komandas. 

Pasaules pilsētu čempionātā piedalīsies 24 komandas no visas pasaules. 
Komandu atlase šim turnīram notika pēc ģeogrāfiska principa– kvalificējās 
kontinentu čempioni un viena komanda no katras starptautiskās federācijas 
(FIDE) zonas. Līdz ar to vienai Latvijas pilsētai vietu izcīnīja Latvijas vīriešu 
izlase, kas šī gada Pasaules Šaha olimpiādē uzrādīja labāko rezultātu starp 
Baltijas valstu komandām (28. vieta). 

Rīgas komandu Pasaules Pilsētu čempionātā pārstāvēs lielmeistari 
Normunds Miezis, Arturs Neikšāns, Jevgēņijs Svešņikovs, Ilmārs Starostīts un 
FIDE meistars Egons Lavendelis. Delegācijas vadītājs – Ingars Eriņš. 

Sacensību programma sāksies 21. decembrī ar izlozi, kurā tiks noskaidroti 
Rīgas komandas pretinieki grupu turnīrā, kas norisināsies 22.-24. decembrī. 
Šajā fāzē katrā grupā būs 4 komandas, kas izspēlēs katra ar katru un divas 
labākās komandas, kā arī četras labākās komandas iekļūs izslēgšanas 
turnīrā, kurš sāksies 25. decembrī. 

Šobrīd pēc vidējā reitinga spēcīgākā ir Francijas galvaspilsētas Parīzes  
komanda, kam seko Nīderlandes pilsētas Hogevēnas komanda. Tāpat starp 
favorītiem minamas Ļvovas (Ukraina), Baku (Azerbaidžāna), Saratovas 
(Krievija), Novi Sadas (Čehija) un Londonas (Lielbritānija) komandas. Latvijas 
komanda pēc šobrīd pieejamās informācijas, ierindojas trešajā izlozes grozā, 
jo ieņem 14. pozīciju pēc reitinga. 

Sacensību norisei un Rīgas komandas rezultātiem būs iespējams sekot 
Latvijas Šaha federācijas mājas lapā http://www.sahafederacija.lv/ un 
sacensību oficiālajā mājas lapā http://worldcitieschess.com/.  

Latvijas Šaha federācija pateicas Rīgas Domei, Rīgas Domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamentam un Rīgas Tehniskajai universitātei par 
atbalstu komandas dalībai Pasaules pilsētu čempionātā. 

Par Latvijas Šaha federāciju: 



Latvijas Šaha savienība (LŠS) ir dibināta 1924. gada 13. aprīlī un 1927. gadā, 
kad Latvija pirmo reizi piedalījās Pasaules šaha olimpiādē, kļuva arī par FIDE 
biedru. Pēc neatkarības atjaunošanas LŠS tika atjaunota 1991. gadā, tad arī 
atgriežoties FIDE biedra statusā, vēlāk arī kļūstot par Eiropas Šaha 
federācijas (ECU) biedru. 2010. gadā LŠS pārdēvēta par Latvijas Šaha 
federāciju. 

Valsts reitinga vieta pasaulē – 30. sievietēm, 37. vīriešiem. Šobrīd Latvijā ir 10 
lielmeistari un 12 starptautiskie meistari, kā arī 5 sieviešu lielmeistares un 4 
sieviešu starptautiskās meistares. 

LŠF prezidents kopš 2011.gada septembra ir Pēteris Šmidre. 

Vairāk: www.sahafederacija.lv 
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