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 Mihaila Tāla fonds (direktore Žanna Tāla) aicina uz starptautisko bērnu turnīru 

‘’Alekseja Širova Ziemas kauss’’, kurš notiks pie aktīvas starptautiskā lielmeistara Alekseja 

Širova dalības 2012. gadā no 14. februāra (iebraukšanas diena) līdz 21. februārim (izbraukšanas 

diena) Jūrmalā (Latvija). 

 Turnīrs notiks ar komandu vai individuāli ar komandu ieskaiti (atkarībā no komandu 

skaita), katra komandā 4 zēni un 2 meitenes. Sacensības var piedalīties pilsētu vai reăionu 

komandas no visas pasaules (vienas komandas dalībniekiem jāpārstāv viena federācija), kā arī 

iespējama dalība nacionālajām jauniešu izlasēm. Dalībnieki nedrīkst būt vecāki par 1998.dz.g. 

SpēĜu vieta –sanatorija ‘’ Jantarnij bereg’’ (Dzintarkrasts) Jaunėemeros ( Jūrmala) vai Kauguru 

kultūras nams (tiks paziĦots nedaudz vēlāk), kas ir 5 minūšu braucienā no sanatorijas. Otrajā 

gadījumā dalībnieki būs nodrošināti ar transportu no sanatorijas līdz spēĜu vietai un atpakaĜ. 

Sacensības notiks 7 kārtās pēc Šveices sistēmas  (6 dienas) ar starptautiskā reitinga aprēėinu. 

Vienā no dienām notiks simultānspēles seanss ar starptautisko lielmeistaru Alekseju Širovu, kurā  

no katras komandas viens zēns un viena meitene saĦems iespēju piedalīties. Plānojas arī 

Alekseja Širova lekcija par taktiku šahā no Mihaila Tāla daiĜrades un arī no personīgās. 

 Turnīra dalības maksa – 150 EUR no katras komandas ( 25 EUR no katra dalībnieka). 

Latvijas un Spānijas komandām – 120 EUR ( 20 EUR no katra dalībnieka). Uzvarētāji un 

godalgoto vietu ieguvēji komandu un individuālajā ieskaitē tiks apbalvoti ar medaĜām, 

diplomiem un vērtīgām balvām. Kā arī tiks noteiktas balvas par labāko partiju atseviški zēniem 

un meitenēm, žūrijas priekšsedētājs – Aleksejs Širovs. 

 Dalībnieki, treneri un pavadošās personas paši atbild par izdevumiem nokĜūšanai līdz 

Rīgai, dzīvošanu un ēdināšanu. Organizatori nodrošina bez maksas transportu no Rīgas 

iebraukšanas un izbraukšanas dienās (uz Rīgu). Organizatori  rekomendē izvietošanu pašā 

lielākajā sanatorijā Jūrmalā‘’Jantarnij bereg’’ (Dzintarkrasts) ( http:sanatorij.lv). Speciālais 

piedāvājums 20 Ls ( 29 EUR) no cilvēka par dzīvošanu divvietīgajā numurā un ēdināšanu. Uz 

visiem pārējiem pakalpojumiem sanatorija piedāvā 10% atlaidi. Ja dalībnieku skaits pārsniegs 

sanatorijas iespējas, tad tiem, kuri pieteiksies vēlāk organizatori pacentīsies nodrošināt 

pieĦemamas cenas citās viesnīcas vai sanatorijās  blakus, kā arī transportu līdz turnīra zālei. 



Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar turnīriem ( rezervācija, vīzu nodrošinājums, utt.) lūgums 

griezties pie Žannas Tālas tālruĦa numurs : +371- 20266403, e- pasts zhanna.tal@inbox.lv 

Alekseja Širova tālruĦa numurs: +371 – 28345011 e- pasts: alshirov@yahoo.es 

 

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums. 

 

Rīga 21.09.2011 

 

Žanna Tāla 

 

Aleksejs Širovs 

 

 

 


