
  

Pullman Riga Old Town Hotel atklātais ātrā un blica šaha čempionāts 2019 

Nolikums 

1. Mērķi un uzdevumi 

Popularizēt šahu Latvijā un paaugstināt spēlētāju meistarību, noskaidrot spēcīgākos šahistus. 

2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē: Pullman Riga Old Town Hotel sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju.  

Turnīra direktors: Andris Tihomirovs, 29864234, andris.tihomirovs@gmail.com 

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija), 28804664, alberts.cimins@inbox.lv 

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments 

Čempionāts notiks: Pullman Riga Old Town Hotel (Jēkaba iela 24, Rīga) 

Ātrā šaha čempionāts: 02.03.2019. Pirmās kārtas sākums 12:00 (Reģistrācija no 11:00) 

Šveices sistēma, 9 kārtas, laika kontrole 10 min uz visu partiju +5 sekundes par katru gājienu, 

sākot no pirmā. FIDE reitinga aprēķins. 

Blica šaha čempionāts: 03.03.2019. Pirmās kārtas sākums 12:00 (Reģistrācija no 11:00) 

Šveices sistēma, 11 kārtas, laika kontrole 5 min uz visu partiju + 3 sekundes par katru gājienu, 

sākot no pirmā. FIDE reitinga aprēķins.  

4. Dalībnieku uzņemšana, pieteikumi un dalības maksa 

Pieteikums jāiesniedz pa epastu: alberts.cimins@inbox.lv, norādot dalībnieka vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, sporta klase, FIDE reitings (ja nav, tad nacionālais), pilsēta un valsts.  

Dalības maksa vienam turnīram 10 EUR, IM un WIM 5 EUR. 

GM, WGM, dalība turnīrā bez maksas.  

Dalības maksa ar pārskaitījumu www.bezrindas.lv vai uz vietas sacensību vietā. 

Viesiem, kuriem nepieciešama naktsmītne Rīgā, iespējams saņemt īpašo piedāvājumu no turnīra 

norises vietas Pullman Riga Old Town Hotel. Nakšņošana Superior numurā ar brokastīm: 85 EUR 

vienam, 90 EUR diviem (king vai twin). Rezervācija iespējama saitē: https://bit.ly/2OTTWHv 

(kods: Pullman Chess)  

5. Apbalvošana 

Dalībnieki tiek apbalvoti ar balvām no Pullman Riga Old Town Hotel. Naudas balvu fonds atkarīgs 

no dalībnieku skaita. Garantētā naudas balva ātrā šaha čempionātā U18 kategorijā labākajam 

jaunietiem no Bočkānu ģimenes 50 EUR apmērā.  

Balvas paredzētas -I,II,III vietas, Labākais seniors S-65, S-50, U-18, Dāmu balva, ja katrā 

kategorijā ir ne mazāk par 3 dalībniekiem. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.  

http://www.bezrindas.lv/
https://bit.ly/2OTTWHv

