
 

 

Pullman Riga Old Town Hotel atklātais ātrā un blica šaha čempionāts 2023 

Pullman Riga Old Town Hotel Rapid & Blitz Championship 2023 

Nolikums 

Mērķi un uzdevumi 

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

Turnīra vadība 

Čempionātu organizē: Biedrība Rīgas Mats sadarbībā ar Pullman Riga Old Town Hotel un 

Latvijas Šaha federāciju. 

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

Galvenais tiesnesis: IA Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija), 28804664, 

alberts.cimins@inbox.lv 

Laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments 

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

Ātrā šaha čempionāts: 25.02.2023. Pirmās kārtas sākums 12:00 (Reģistrācija no 11:00-11:45) 

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

gājienu, sākot no pirmā. FIDE reitinga aprēķins.  

Blica čempionāts: 26.02.2023. Pirmās kārtas sākums 12:00 (Reģistrācija no 11:00-11:45) 

Šveices sistēma, 11 kārtas, laika kontrole 3 minūtes 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 katrā turnīrā atsevišķi: €20. IM, WIM, FM €15. Cilvēkiem ar invaliditāti €10.  

GM, WGM, dalība turnīros bez maksas.  

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

norises vietas Pullman Riga Old Town Hotel. Nakšņošana numurā ar brokastīm: 70 EUR vienam, 

80 EUR diviem. Rezervācija iespējama, rakstot epastu: h9619-re@accor.com (kods: Pullman 

Chess) 

Apbalvošana 

Dalībnieki tiek apbalvoti ar mantiskajām un naudas balvām. Balvu fonds atkarīgs no dalībnieku 

skaita. I-III vietas, kā arī balvas pa kategorijām U-12, U-18, S-50, S-65, dāmu balva. Balvu fonda 

izmaksājamās summas var tikt apliktas ar nodokļiem, saskaņā ar LR likumdošanu. Balvas tiek 

izmaksātas ar pārskaitījumu.  

Citi noteikumi 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas turnīra nolikumā līdz turnīra sākumam. 

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. 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 un filmēšana 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; organizatora 



sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes 

termiņš – pastāvīgi.  

Epidemioloģiskie drošības noteikumi 

Turnīrs notiek saskaņā ar turnīra norises laikā spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem 

noteikumiem, kas attiecas uz turnīra norises vietu.  

 

 

 

 

 


