Valdes sēdes
PROTOKOLS
Rīgā
2017. gada 30.aprīlī

Nr. P-17/35

Sēdes laiks un vieta: 30.04.2017. plkst. 15:30 Katrīnas ielā 12, Joker klubā, Andaella restorānā,
Rīgā
Sēdi vada: Āris Ozoliņš
Piedalās: valdes locekļi - Alberts Cimiņš, Jānis Isakovs, Ilmārs Krūms, Egons Lavendelis,
Normunds Miezis, Arturs Neikšāns, Andris Ozols, Artūrs Mihailovs, Guntars Antoms.
1. Eiropas sieviešu čempionāts Rīgā 11.-22.04.2017. Noorganizēts labi, pozitīvas atsauksmes no
Eiropas Šaha saienības kā arī dalībniecēm. Iespējams pietrūka tieši reklāmas plakātu
pilsētā.Internetā video labi strādāja poļu kompānija, komentātori interesanti komentēja.Atstājām
labu iespaidu.Milzīgs paldies par darbu vietējai komandai no galvenā tiesneša- Ašota
Vardapetjana.
2.Baltijas zonālais turnīrs Liepājā notiks no 16.-22.06.2017. viesnīcā ''Amrita''. Pirmajā dienā
plānots ierasties FIDE prezidentam Kirsanam Iļjumžinovam. Par sastāvu no Latvijas dažādi
viedokļi nolemts veikt korekcijas pēc čempionāta.
3.Eiropas vīriesu čempionātā Minskā (Baltkrievija) 29.05.-11.06.2017. piedalīsies no Latvijas:
Kovaļenko Igors,Neikšāns Arturs, Meškovs Ņikita. LŠF apmaksās dalības maksas (Valsts
budžets) un dzīvošanu (LŠF pašu budžeta).
4.Šaha aplikācija-jauns produkts, ko izstrādā Liepājas programmētāji saistībā ar chessresults.com šaha rezultātu serveri.Katram šahistam, kas vēlās tiks piegādāta jaunākā informācija
par jaunākiem turnīriem, par izlozi tālrunī,pašlaik izstrādes stadijā, Ir panākta vienošanās ar
Eiropas Šaha savienību par jaunajām iespējām.
5.Eiropas Šaha savienības valdes sēde Rīgā 23.-24.aprīlī.
Noorganizēts labi, pozitīvas atsauksmes no Eiropas Šaha saienības kā arī dalībniecēm. Atstājām
labu iespaidu.Milzīgs paldies par darbu vietējai komandai no galvenā tiesneša- Ašota
Vardapetjana.
6.Valsts budžeta sadalījumā šogad par 4 tūkstošiem mazāks, tādēļ ir veiktas korekcijas un
jānopublicē mājas lapā.
7.Šaha festivāli vasarā: Liepājas rokāde-03.-06.augusts vienīgā izmaiņa ir atgriešanās Liepājas
Latviešu biedrības telpās.Limbažu šaha festivālsšogad piecas dienas:no 19.-23. jūlijam,nolikums
izstrādes procesā. RTU opens Ķīpsalas izstāžu hallē 07.-13.augusts nolikums ir jau internetā,
dalībnieki reģistrējas. Izmaiņa ar pagājušo gadu nāk klāt turnīrs'' E'' ar reitingu līdz 1600 un laika
kontroli 30 min+30sek.Ļoti iepējams, ka būs video translācija, kā Eiropas Šaha čempionātā
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sievietēm.
Dažādi.
1.Renāram Osim piešķiram Nacionālo meistaru, kā trīskārtējam Rīgas čempionam.
Pielikumā saraksts ar sporta klasēm, kuras apstiprinām ar sarakstu.(Alberts Cimiņš)
2.Nākošā gadā Eiropas čempionāts jauniešiem 19.-30.08.2018. Ķīpsalas hallē.
Jāslēdz līgums ar Eiropas Šaha savienību,līgums ar Ķīpsalas halli ar valsti, Rīgas Domes
līdzfinansējums, jāskaita kopā. Uz čempionātu prognozes 1500 dalībnieku.
3.Apstiprinām delegācijas vadītājus uz jauniešu čempionātiem:
Pasaules jauniešu čempionāts jaunākā grupa (U-08,U-10,U-12) -Valeinis Jānis (Brazīlija)
21.-31.08, Pasaules jauniešu čempionāts vecākā grupa (U-14,U-16,U-18)- Verners Putka
Paragvaja 16.-26.08,Eiropas jauniešu čempionāts Rumānija 3.-14.septembris-Diāna
Matisone. Uz Pasaules čempionātiem tiks piešķirti pa 500 EUR avio biļetes apmaksai.
4.Sadarbība ar Rīgas Šaha skolu pēc remonta pabeigšanas Latvijas Šaha Federacija pārvācas
uz Pērnavas ielu 10, šķēršļu nav.
5. Eiropas komandu čempionātā piedalāmies ja ir sponsori.
6. Valde nolemj:.Federācijai ir tiesības izvērtēt un licenzēt turnīrus, kurus reģistrēt FIDE vai
nē.

Protokolēja Alberts Cimiņš
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