
Cēsu pilsētas atklātais ātrā un blica šaha čempionāts 2020 

 

 

Nolikums 

Mērķi un uzdevumi 

Popularizēt šahu Cēsu novadā un Latvijā, paaugstināt spēlētāju meistarību, noskaidrot spēcīgākos šahistus un popularizēt Cēsu 

pilsētu. 

Sacensību vadība 

Sacensības organizē: Rīgas Šaha federācija, Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību.  

Sacensību atbalstītāji: Cēsu novada pašvaldība, SIA Raiskuma labumu darītava, Dens zobārstniecība, Hotel Cēsis, Solo  

Turnīra direktors: Andris Tihomirovs, 25675377, andris.tihomirovs@gmail.com 

Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IA): Alberts Cimiņš, 28804664, alberts.cimins@inbox.lv 

Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments 

Čempionāts notiks: Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā (Raunas iela 7, Cēsis) 

Ātrā šaha čempionāts: 24.10.2020. 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: 25.10.2019. Pirmās kārtas sākums 12:00 (Reģistrācija no 11:00) 

Šveices sistēma, 11 kārtas, laika kontrole 4 min uz visu partiju + 2 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā. FIDE reitinga 

aprēķins.  

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 ir), pilsēta un valsts.  

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

GM, WGM, dalība turnīrā bez maksas.  

Viesiem, kuriem nepieciešama naktsmītne Cēsis, iespējams saņemt īpašo piedāvājumu no turnīra atbalstītājiem viesnīcas Hotel 

Cēsis: vienvietīgais numurs 44€, divvietīgais numurs 56€, trīsvietīgais 72€, superior numurs 76€, cenā iekļautas brokastis. 

Rezervāciju iespējams veikt, rakstot uz: reservation@hotelcesis.lv, norādot atslēgas vārdus “Šahs Cēsis 2020”. Rezervējot 

divvietīgos un trīsvietīgos numurus, lūgums norādīt gultu skaitu. Viesnīca atrodas 300m attālumā no turnīra norises vietas! 

Apbalvošana 

Dalībnieki tiek apbalvoti ar mantiskajām un naudas balvām. Naudas balvu fonds atkarīgs no dalībnieku skaita. Garantētais balvu 

fonds 1220€, detalizēti nolikuma pielikumā. Balvas – labākais Cēsu novada spēlētājs, labākais seniors S65, S50, U18, U14 Dāmu 

balva, paredzētas, ja katrā kategorijā ir ne mazāk par 3 dalībniekiem. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. Balvu fondā izmaksājāmās summas var tikt apliktas ar nodokļiem, 

saskaņā ar LR likumdošanu. Balvas tiek izmaksātas ar pārskaitījumu.  

Citi noteikumi 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas. Par dalībnieka 

veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. Šis nolikums ir 

oficiāls izsaukums uz sacensībām. Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, 

fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana, filmēšana un partiju translēšana sabiedrības 

informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks 

publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv; oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks 

publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi 

mailto:reservation@hotelcesis.lv
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Garantētais balvu fonds ātrā šaha čempionātam  

1. vieta €100 

2. vieta €70 

3. vieta €50 

4. vieta €40 

5. vieta €35 

6. vieta €30 

7. vieta €25 

8. vieta €20 

S50 €35 

S65 €35 

U18 €35 

U14 €35 

Labākā dāma €40 

Reitingbalva 1800 €20 

Reitingbalva 1600 €20 

Labākais Cēsinieks €40 

Lielākais reitinga pieaugms €10 (papildus balva) 

♦♦♦ 

Kopējais balvu fonds ātrā šaha turnīrā €640 

 

Garantētais balvu fonds blica čempionātam  

1. vieta €100 

2. vieta €70 

3. vieta €50 

4. vieta €40 

5. vieta €30 

6. vieta €20 

S50 €35 

S65 €35 

U18 €35 

U14 €35 

Labākā dāma €40 

Reitingbalva 1800 €20 

Reitingbalva 1600 €20 

Labākais Cēsinieks €40 

Lielākais reitinga pieaugms €10 (papildus balva) 

♦♦♦ 

Kopējais balvu fonds blica turnīrā €580 


