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Vladimira Petrova 2015. gada piemiņas turnīrs šahā
Nolikums
1.Mērķi un uzdevumi.
Saglabāt piemiņu par vienu no spilgtākajiem šahistiem Latvijā 20. gadsimtā, kas traģiski gājis bojā
padomju nometnēs Otrā pasaules kara laikā.
Turnīrs notiek ar Vladimira Petrova ģimenes apstiprinājumu.
Popularizēt šahu Jūrmalas, Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību,
noskaidrot spēcīgākos šahistus.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē: lielmeistars Aleksejs Širovs, Jūrmalas pilsētas dome, sadarbībā ar Latvijas
Šaha Federāciju un Rīgas Šaha federāciju.
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664
alberts.cimins @ inbox.lv ; www.sahafederacija.lv; www.chessds.lv
Nacionālās kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488
3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki.
Sacensības notiks 2015.gada 7. martā (sestdiena) un 8. martā (svētdiena) reģistrācija 13.00-14.30
(pirmā kārta plkst. 15.00); Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29, Majoros.
Sacensības notiks trijās grupās: ‘’A’’, ‘’B’’, ‘’C’’. ‘’A’’ turnīrs visiem spēlēt gribētajiem, ‘’B’’
turnīrs līdz FIDE ātrā šaha reitingam 2350, ‘’C’’ turnīrs līdz FIDE ātrā šaha reitingam 1800
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas
piesaka dalībnieku startam.
Dalībnieku vidū pasaules šaha leģenda Vasilijs Ivančuks (Ukraina), Sergejs Karjakins (Krievija),
Aleksandrs Morozevičs (Krievija), Šahrijars Mamedjarovs (Azerbaidžāna), Jevgeņijs Tomaševskis
(Krievija), Ričards Raports (Ungārija), Aleksejs Širovs (Latvija), Igors Lisijs (2015. gada Krievijas
čempions kā arī citi slaveni lielmeistari
4.Turnīra sistēma un reglaments.
Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas ‘’A’’ turnīrs 11 kārtās; ‘’B’’
un ‘’C’’ turnīri 10 kārtās.
„A’’ turnīrā laika kontrole – 15 minūtes uz visu partiju katram dalībniekam plus 6 sekundes par
gājienu (‘’A’’-15+6), ‘’B’’ un „C’’ turnīros -14 minūtes uz visu partiju katram dalībniekam plus 5
sekundes par katru gājienu (‘’B’’-14+5). 7.martā (pirmajā dienā) visos turnīros pa 5 kārtām
(aptuvenais ilgums no plkst. 15.00 – 20.00); I kārta: 15.00; II kārta: 15.55; III kārta: 16.50; IV
kārta: 17.45; V kārta:18.40
8.martā (otrajā dienā – 6 .kārta plkst. 11.00; 7. kārta plkst. 11.55; 8. kārta plkst.12.50;
9. kārta plkst.15.00; 10. kārta plkst. 15.55; 11. kārta plkst. 16.50. Noslēgums 18.30.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta
(atmetot nost labāko un sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3)RST (reitinga sasniegums
turnīrā.)
5.Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi.
Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 2015. gada 3.martam
plkst. 19.00 jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ātrā šaha reitings
(ja nav, tad nacionālais) šahā, pilsēta.
Lūgums savlaicīgi reģistrēties turnīram, esiet iecietīgi pret organizatoriem. Savukārt ja esat pieteikts
turnīram un nepiedalīsieties, paziņojiet.
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

‘’A’’ turnīrā dalības maksa:
- 1700 – 80 EUR
- 1700-1799 -70 EUR
- 1800-1899 – 60 EUR
- 1900-1999- 50 EUR
- 2000-2099- 40 EUR
- 2100-2199-30 EUR
- 2200-2299-25 EUR
- 2300-2349-20 EUR
- 2350-2399- 15 EUR
- 2400-2549- 10 EUR
Dāmas, spēlētāji 1995. gadā dzimušie un jaunāki, seniori 1955. gadā un vecāki maksā 80% no
uzrādītās iemaksas pēc reitinga, spēlētāji 2001. gadā dzimušie un jaunāki, IM, WGM- 60% no
uzrādītās summas pēc reitinga.
GM un spēlētāji ar reitingu 2550 un augstāk (sievietēm 2350 un augstāk) – bez iemaksas.
‘’B’’ turnīrā dalības maksa: (ar reitingu līdz 2350)
1800-2299- 15 EUR
1750-1799- 20 EUR
1700-1749- 25 EUR
1650-1699 – 30 EUR
- 1650 (līdz) – 40 EUR
Dāmas, spēlētāji 1995. gadā dzimušie un jaunāki, seniori 1955. gadā un vecāki maksā 80% no
uzrādītās iemaksas pēc reitinga, spēlētāji 2001. gadā dzimušie un jaunāki, IM, WGM- 60% no
uzrādītās summas pēc reitinga.
‘’C’’ turnīrā dalības maksa: (ar reitingu līdz 1800)
Turnīra iemaksa – 15 EUR
Dāmas, spēlētāji 1995. gadā dzimušie un jaunāki, seniori 1955. gadā un vecāki maksā – 12 EUR
spēlētāji 2001. gadā dzimušie un jaunāki – 9 EUR
6.Apbalvošana.
‘’A’’ turnīrs – balvu fonds 14000 EUR.
I vieta- 1420 EUR (eiro); Latvijas labākie spēlētāji; Dāmu balvas:
II vieta – 1200
I vieta- 350
I vieta: 250
III vieta – 1000
II vieta -250
II vieta: 200
IV – 800
III vieta-180
III vieta: 150
V – 700
IV vieta- 150
IV vieta: 100
VI - 600
VII – 550
Seniori (50+):
VIII – 500
I vieta: 200
IX – 450
II vieta: 150
X - 400
XI - 350
XII -300
XIII - XIV -250
XV-XVIII-200
XIX-XXVI- 150
Balvu fonds par citām kategorijām- 1500 EUR; I vieta -150 EUR nominācijās: Seniori (1965.dz.g.un
vecāki); Seniori (1955. dz.g. un vecāki); Jaunieši (1995. dz.g.un jaunāki);dāmas, Latvijas reģionālie
spēlētāji, pārstāvji ārpus Eiropas savienības, Spēlētāji pa reitingkategorijām: līdz 2100; 2100-2349;
2350-2549.
‘’B’’ turnīrs – balvu fonds- 80% no turnīra iemaksām
‘’C’’ turnīrs – balvu fonds – 75% no turnīra iemaksām

Vladimira Petrova 2015. gada
ātrspēles piemiņas turnīrs šahā
Turnīrs notiks 06.martā Sanatorijā ’’Jantarnij bereg’’
Reģistrācija līdz 16.30; 1. kārta 16.50
Šveices sistēma 10 kārtas, Laika kontrole: 3 min.+ 3sek.
Dalības maksa- 12 EUR, Dāmas, spēlētāji dzimuši 1995. gadā un jaunāki, šahisti dzimuši 1955. gadā
un vecāki- 8 EUR; šahisti dzimuši 2001. gadā un jaunāki, kā arī IM un WGM – 6 EUR.
Lielmeistari un dalībnieki ar FIDE ātrā šaha reitingu 2500 (2325 dāmas) dalības maksas nav.
Vietu skaits ierobežots.
Pēc 6. kārtas pārtraukums uz vakariņām.
Aleksejs Širovs lielmeistars Rīga 27.01.2015.

