
Lido doma zelta spārniem  

10. starptautiskās Prāta spēles  

"Z E M G A L E"  

Šahā:  

Sacensības notiek atbilstoši FIDE noteikumiem pēc Šveices (izlozes) sistēmas 8 kārtās ar laika 

kontroli 10 min. katram uz visu partiju. Vietas noteic atbilstoši iegūtajam punktu skaitam (par 
uzvaru - 1 punkts, par neizšėirtu - 0,5 punkta, par zaudējumu - 0 punktu). Vienāda punktu skaita 

gadījumos vietas nosaka pēc Buholca koeficientu sistēmas. Nākošais rādītājs - pieaugošais 
koeficients pa kārtām, pēc tam - uzvaru skaits . Lūdzam Ħemt līdzi šaha komplektus un 

pulksteĦus.  

Šahs 10:00 - 13:30 Dobeles 1.vidusskolas zālē 3.stāvā. 

3. Pieteikumi un reăistrācija  

Iepriekšējos pieteikumus pieĦem līdz 2010. gada 25. oktobrim uz sekojošām adresēm: pasta adrese 
- Dobeles Bērnu un jauniešu centrs, Brīvības ielā 11, Dobelē, LV-3701; e-pasts: psolatvija@dobele.lv 
vai PS Interneta lapā www.psolatvija.dobele.lv; tālrunis 637 23468; fakss – 637 23468, norādot uzvārdu, 
vārdu, dzimšanas gadu, Latvijas reitingu šahā iespēju sazināties, dzīves vietu un sacensību veidus, kur 
vēlaties piedalīties .  

Aicinām izmantot iepriekšējas pieteikšanās priekšrocības  

4. Dalības maksa.  

Par piedalīšanos PS “Zemgale” noteiktas šādas maksas katram sacensību dalībniekam, kurš iesniedzis 
pieteikumu līdzdalībai PS līdz š.g. 25. oktobrim:  

- invalīdiem, pensionāriem, skolēniem un pilna laika studentiem, uzrādot apliecības – Ls 1,00 par katru 
sacensību veidu,  

- pieaugušajiem – Ls 2,00 par katru sacensību veidu,  

- datorspēles komandai - Ls 6,00,  

- bridža komandai – Ls 5,00,  

- dalībniekiem, kuri pieteikušies pēc 25. oktobra – dubulta dalības maksa.  

Dalības maksu iespējams apmaksāt ar bankas starpniecību Dobeles novada Izglītības pārvaldei:  

Reă. Nr. 90009147276, Brīvības iela 17, Dobele, LV-3701,  

Bankas rekvizīti: A/S SEB bankā LV28 UNLA 0050 0144 7769 4 vai A/S “Swedbank” LV73 HABA 0051 
0262 6562 4 ar norādi "Prāta spēĜu dalības maksa". Maksājuma uzdevumu nepieciešams uzrādīt 
reăistrējoties.  

Individuālās dalības maksas iekasēs arī sacensību dienā, reăistrējoties Dobeles 1. vidusskolas vestibilā  



5. Izdevumi un nodrošinājums  

SpēĜu organizatoriskos (t.sk. tiesnešu ēdinašanas un kursu dalībnieku kafijas paužu), viesu 
uzĦemšanas un tehniskā nodrošinājuma izdevumus sedz pasākuma rīkotāji. Izdevumus līdzdalībai PS 
pasākumos (ceĜš, ēdināšana, dalības maksa) apmaksā to dalībnieki vai viĦus atbalstošās organizācijas.  

Reăistrējoties līdz plkst. 9:30, iespējams pasūtīt lētas pusdienas.  

Ierodoties uz sacensībām Dobelē ar sabiedrisko transportu, ieteicam savlaicīgi iegādāties biĜetes. 
BiĜetes cena mikroautobusā Rīga-Dobele – Ls 2,10, Jelgava-Dobele – Ls 1,20. Laiks ceĜā no Rīgas līdz 
Dobelei (70 km)~ 1,5 st.  

 


