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N O L I K U M S 
 

JāĦa Mileikas piemiĦas šaha JāĦa Mileikas piemiĦas šaha JāĦa Mileikas piemiĦas šaha JāĦa Mileikas piemiĦas šaha turnīrsturnīrsturnīrsturnīrs        
 

MĒRĖIS UN 
UZDEVUMI 

1. Godināt trenera JāĦa Mileikas piemiĦu. 
2. Paaugstināt šahistu meistarību. 
3. Popularizēt šahu Jēkabpilī, novadā un Latvijā. 
 

SACENSĪBU 
VADĪBA 
 

Sacensības organizē un vada Jēkabpils Sporta skola un 
Jēkabpils sporta centrs.  
Galvenais tiesnesis Gunārs Pušmucāns, tālrunis 29594103 

 
LAIKS UNVIETA 

Sacensības notiks 2011. gada 19. novembrī 
Jēkabpils sporta centra administratīvajā ēkā,  
Brīvības ielā 289 (satiksme ar 5. autobusu līdz galapunktam) 
Reăistrācija no plkst. 9.00 – 10.30 
Atklāšana un 1.kārta plkst. 11.00 

IZCĪĥAS 
KĀRTĪBA 

A. Turnīrs ātrajā šahā notiks pēc FIDE noteikumiem 
Šveices sistēma 7-9 kārtās (atkarībā no dalībnieku skaita). 
Apdomas laiks 15 minūtes līdz partijas beigām katram 
dalībniekam. Galvenais tiesnesis ir tiesīgs veikt izcīĦas kārtībā 
nepieciešamās izmaiĦas. 
B. Šaha cienītāju pāru šaha partijas. Pārus sastādīs aktīvs 
šahists un šaha amatieris (tajā skaitā plaši pazīstamas 
personas). Partneri veiks gājienus pēc kārtas bez 
konsultēšanās un bez priekšā teikšanas.   
 

Sacensību norises kārtība: 
A. 11.00-13.30 1.-4. kārta 
13.30 gājiens uz kapiem, ziedu nolikšana JāĦa Mileikas 
atdusas vietā. 
Pusdienas. 
15.00 piektā un pārējās kārtas. 
B. 17.00 šaha cienītāju vakars: sacensību noslēgums, 
apbalvošana, pāru šaha turnīrs, iespējams simultānspēles 
seanss. 

 
SACENSĪBU 
DALĪBNIEKI 

Sacensībās var piedalīties ikviens šaha cienītājs ar vismaz  
II sporta klasi.  
Par dalībnieku veselības stāvokĜa atbilstību sacensībām atbild 
pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku 
sacensībām. 
 



 
PIETEIKŠANĀS 

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 6. novembrim  
tālrunis: 29594103 (Gunārs) 
e-pasts: jekabpilssportaskola@inbox.lv 
fakss: 652 31534 
Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, reitings un vai ir 
nepieciešama viesnīca. 
 

IZDEVUMI 

Dalībniekiem tiks nodrošināts kafijas galds un pusdienas. CeĜa 
un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošā organizācija vai 
paši dalībnieki. 
Visi dalībnieki saĦems JāĦa Mileikas piemiĦas suvenīru.  

VIETU 
NOTEIKŠANAS 
KĀRTĪBA 

Pēc iegūto punktu summas.  
Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma. 

APBALVOŠANA 

Sacensību uzvarētājs tiks apbalvots ar piemiĦas kausu. 
Paredzētas balvas labākajam jēkabpilietim, senioram 
(1950.g.dz. un vecāki), dāmai un jauniešiem (1996.g.dz. un 
jaunāki). 
 

 

 
 
 
Jēkabpils Sporta  
skolas šaha treneris        G. Pušmucāns  
 
SASKAĥOTS 
Jēkabpils sporta centra direktors 
 
_________J. Bobrovs 
2011. gada 12. septembrī 


