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4. Ziemas kauss šahā 

Nolikums 

1.Mērķi un uzdevumi. 
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  no 2015.gada 1. martā (svētdiena) līdz 6. martam (piektdiena) reģistrācija 
01.martā 13.00-14.30 (pirmā kārta  plkst. 15.30); Jūrmalā,  Jaunķemeros, sanatorijā ‘’Jantarnij 

bereg’’ Zvīņu iela 2. http://sanatorij.lv. 
Individuālas sacensības, divās grupās ar komandu ieskaiti (A grupa 2001.dz.g. un jaunāki, B grupa 

2005. gads un jaunāki), katrā komandā 3 zēni un viena meitene. Iespējama piedalīšanās rezerves 

spēlētājiem vienam zēnam un vienai meitenei. Sacensībās var piedalīties pilsētu, reģionu komandas 
no visas pasaules, kā arī nacionālās jauniešu izlases. 

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas 
piesaka dalībnieku startam. 

4.Turnīra sistēma un reglaments. 
Turnīri katrā vecuma grupā notiks pēc Šveices sistēmas saskaņā ar FIDE noteikumiem. Laika 
kontrole 90 minūtes uz visu partiju plus 30 sekundes par gājienu (90+30) ar FIDE klasiskā reitinga 

aprēķinu. Dalībnieki no vienas komandas nevar spēlēt savā starpā, komandu ieskaitē- 3 labāko zēnu 
un 1 meitenes rezultāti. 

1. kārta – 1. martā plkst. 15.30; 2.kārta – 2. martā plkst. 10.30; 3. kārta – 2. martā plkst. 16.00;  

4. kārta – 3. martā plkst.15.30; 5.-7. kārtas – 4-6.martā-10.30. 
5.martā plkst. 15.30 seanss ar lielmeistaru Alekseju Širovu, kurā var piedalīties pa vienam 

dalībniekam no komandas plus pa otram dalībniekam no pirmajām piecām  līderu komandām katrā 
grupā. Tiek plānota lekcija ar Alekseju Širovu 1. martā rīta pusē, kā arī organizēta Līvu Akvaparka 

apmeklēšana 4. martā- bērniem bez maksas, piegušajiem ar atlaidēm. 

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 
25.februārim  plkst. 19.00 jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta klase, FIDE 

reitings (ja nav tad nacionālais) šahā, pilsēta, komandas nosaukums.  

Lūgums savlaicīgi reģistrēties turnīram. Savukārt ja esat pieteikts turnīram un nepiedalīsieties, 
paziņojiet.  

Dalībnieki, treneri un pavadošās personas paši atbild par izdevumiem: ceļš līdz Jūrmalai, dzīvošana 
un ēdināšana. Organizatori piedāvās transfēru no Rīgas (iebraukšanas dienā 28. februārī, kā arī 

izbraukšanas dienā 7. martā) 

Dalības maksa 12 EUR katram dalībniekam (Latvijas federācijas šahistiem -10 EUR) 

6. Apbalvošana. 
Uzvarētāji individuāli un komandās tiks apbalvoti ar medaļām un diplomiem, kā arī vērtīgām balvām.  
Kā arī papildus balvas par skaistāko partiju zēniem un meitenēm atsevišķi- žūrijas komisijas 

priekšsēdētājs Aleksejs Širovs. 

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.  

  
 

http://www.sahafederacija.lv/


 

Organizatori rekomendē dzīvošanu sanatorijā ‘’Jantarnij bereg’’(Dzintarkrasts) 
Izvietošanas cenas 2015. gadā: 

Numura kategorija Размещение 

Cena, EUR diennaktī par vienu cilvēku 

BB 
(brokastis) 

FB 

(brokastis, 
pusdienas, 

vakariņas) 

TWIN   2- vietīgs 27 35 

DBL 
1-vietīgs 40 48 

2-vietīgs 34 40 

Divistabu lukss 

1-vietīgs 60 68 

2-vietīgs 37 45 

3-vietīgs 33 41 

Trīsistabu lukss 

1-vietīgs - 125 

2-vietīgs 72 76 

3-vietīgs 62 66 

Papildus gulta  17 25 

Papildus gulta var tikt izvietota TWIN ekonomiskajā, TWIN, Divvietīgā lukss, Trīs vietīgajā lukss. 

Cena ir uzrādīta ar 21% PVN 
Cenā ietilpst: dzīvošana, ēdināšana (brokastis, pusdienas, vakariņas) un baseina apmeklēšana. 

Papildus ēdināšana, var pasūtīt uz vietas: 
Pusdienas: 5 EUR 

Vakariņas 4 EUR 

Delegācijas, ar savu transportu var dzīvot viesnīcā ''Lielupe'' (Semarah grupas viesnīca Bulduru 
prospekts 64/68 ,), apmēram 16 km no spēļu zāles. Cena divvietīgā numurā ar brokastīm – 46 EUR, 

par citiem variantiem konsultēties ar orgkomiteju.  
 

Par visiem jautājumiem, saistītajiem ar turnīru ( dzīvošana, ielūgumi un citi) lūgums griezties pie 

Alekseja Širova  (alshirov@yahoo.es), tālrunis +37128345011 vai 
Rīgas Šaha federācijas pārstāvjiem: 

 
Artūrs Mihailovs (termo.eko@balticom.lv), tālrunis +37126378722 vai 

Alberts Cimiņš (alberts.cimins@inbox.lv), tālrunis +37128804664 

Rīga 13.01.2015 
 Starptautiskais lielmeistars Aleksejs Širovs  

 
 

             
  


