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STARPTAUTISKĀ  BĒRNU  UN  JAUNIEŠU  ŠAHA  FESTIVĀLA   
“BALTIC YOUTH OPEN – 2020” 

 
N O L I K U M S 

  
VADĪBA 

  Starptautisko bērnu un jauniešu šaha festivālu “Baltic youth open – 2020” organizē Liepājas 

Kompleksās sporta skolas šaha nodaļa ar Liepājas pilsētas pašvaldības  Sporta pārvaldes , biedrības 

“Liepājas šaha klubs” un sponsoru atbalstu. 

LAIKS  UN  VIETA 

Festivāls notiek Liepājas Olimpiskajā sporta centrā no š.g. 25. augusta līdz 27. augustam. 

Dalībnieku iebraukšanās diena 24.augusts. Dalībnieku reģistrācija 25.08 no 10.30-11.00, sacensību 

atklāšana 11.15, 1.kārta 11.30~13.30 ,2.kārta 14.00 ~16.00,  , ātrspēles turnīrs 16.30~18.30, 26.08 -

3.kārta 10.00~12.00.4.kārta 12.30~ 14.30   5.kārta ~ 15.00, , 27.08-6.kārta 10.00~12.00, 7.kārta -

12.30~14.30, uzvarētāju apbalvošana un noslēgums~16.00. 

DALĪBNIEKI, IZCĪŅAS KĀRTĪBA, UZVARETĀJU NOTEIKŠANA 

Aicināti piedalīties jaunie šahisti no   Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.  

FIDE noteikumi. Šveices sistēma, 7 kārtas. Apdomas laiks 30 min. + 30 sek.  katram 

dalībniekam uz partiju. Ātrā vai standarta  šaha  reitinga apskaite .Dalībnieka kavēšanas laiks- 15 

minūtes. 

 Vecuma grupas:  

«А» turnīrā 2003.-2006.g.dz./A-1  2003.-04;, A-2 2005-06.g.dz/, 

«B» turnīrā 2007.-un jaun./B-1 ,2007.-08.; B-2 2009.g.dz. un jaun./ 

Uzvarētājus nosaka pēc lielākas punktu summas. Vietu dalīšanas gadījumā vietas nosaka 

datorprogramma: a) uzlabotais Buhgolcs; b) Buhgolcs; c) Progresa koeficients. 

Sacensības ir atlases posms Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem zēniem. 

Viens dalībnieks iegūst tiesības spēlēt PEČ 2018. gada atlases turnīra finālā: 

*2003.-04.g.dz. grupā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta, vai labākais Latvijas pārstāvis (ne zemāk par 6.vietu); 

*2005.-06.g.dz. grupā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta, vai labākais Latvijas pārstāvis (ne zemāk par 

10.vietu);  

*2007.-08.g.dz. grupā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta, vai labākais Latvijas pārstāvis (ne zemāk par 6.vietu); 

*2009.g.dz. un jaunāku grupā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta, vai labākais Latvijas pārstāvis (ne zemāk par 

10.vietu) 
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APBALVOŠANA 

1.-3. vietu ieguvēji- zēni un meitenes - katrā vecuma grupā /2003.-04., 2005.-06., 2007-08., 

2009.un jaunākie / tiek apbalvoti ar diplomiem, medaļām  un suvenīriem. Organizatori paredz arī 

specbalvas. 

IZDEVUMI 

Izdevumus, saistītus ar turnīra organizēšanu –/telpu īre un tiesnešu  ēdināšana/sedz   Liepājas 

Kompleksā sporta skola, diplomus,    suvenīrus un piemiņas balvas nodrošina Liepājas pašvaldības  

Sporta pārvalde , biedrība “Liepājas šaha klubs” - specbalvas un  prezentācijas izdevumi.   

Izdevumus, kuri saistīti ar dalībnieku nosūtīšanu uz sacensībām, sedz  komandējošā 

organizācija vai paši dalībnieki. 

 DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKUMI  

Dalības maksa sacensību dalībniekiem 10 EUR.  

!!!Dalības maksu jāveic ar  pārskaitījumu uz biedrības “Liepājas šaha klubs” kontu. 

Interesēties  pieteikuma brīdī. Ātrspēles turnīrs – 2 EUR. Turnīra dalībniekiem par ātrspēles turnīru 

papildus nav jāmaksā. 

* Dalībnieks, piesakoties turnīram, uzņemas atbildību par savu veselību un apņemas ,atbilstoši MK 

prasībām, izpildīt visus noteikumus, kuri ir paredzēti  dalībai masu pasākumos.  

* Sakarā ar to,   ka  spēļu zālē drīkst atrasties  ne vairāk par  100 dalībniekiem- ( 20 vietas tiek 

rezervētas Liepājas Kompleksas sporta skolas šaha nodaļas audzēkņiem) lūgums pieteikties 

savlaicīgi!!! 

Iepriekšējie pieteikumi līdz 18.augustam  – fakss +3713423226, mob. tel. +37129662417 (G. 

Sudmale),  e-pasts galina.sudmale@gmail.com  

Pēc 18.08. turnīra organizatori var palielināt dalības maksu par 2 EUR. 

*Dalībnieks(i) piekrīt fotografēšanai un video filmēšanai, kā arī piekrīt, ka fotogrāfijas un video tiks 

izmantoti festivāla mērķiem.  

 

NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ,TURNĪRA RĪKOTĀJI PATUR TIESĪBAS VEIKT 

IZMAIŅAS NOLIKUMĀ. 
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