
                   

 

 

Trenera Jāņa Mileikas 

6. Starptautiskās Šaha Dienas 
   

 N O L I K U M S 

MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI 

1. Godināt šaha trenera Jāņa Mileikas piemiņu. 

2. Paaugstināt šahistu meistarību. 

3. Popularizēt šahu Jēkabpilī, Latvijā, nostiprināt šaha kontaktus ar ārzemju šahistiem. 

 

SACENSĪBU 

VADĪBA 

 

Sacensības organizē un vada Jēkabpils Sporta skola un Jēkabpils sporta centrs.  

Turnīra Direktori:  

Vitālijs Orlovs, mobilais tālrunis: +371 2611 8848; vitalijs.orlovs (at) saeima.lv 

Jurijs Agafonovs, mobilais tālrunis: +371 2922 4800; yuri.agafonov (at) gmail.com  

Kontaktpersona: Gunārs Pušmucāns, mobilais tālrunis: 2959 4103 

Galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš.(starptautiskā kategorija, Rīga), mobilais tālrunis 

+371 2880 4664, e-pasts: alberts.cimins (at) inbox.lv 

LAIKS UN 

VIETA 

Sacensības notiks: Jēkabpilī, Vecpilsētas laukumā 3 (Tautas namā) 

2016. gada 5.novembrī, sestdien 

 Reģistrācija: plkst. 12:00-13:15 

 Turnīri A un B:  plkst. 13:30-18:00 

 Turnīru A un B apbalvošana  

 Galda tenisa turnīrs un šaha lekcija: plkst. 19:00-20:30 

2016. gada 6.novembrī, svētdien 

 piemiņas brīdis Jāņa Mileikas atdusas vietā, ziedu nolikšana: plkst. 10:00 (būs 

norīkots autobuss līdz spēles zālei) 

 Turnīrs C:  plkst. 10:30-14:00 

 Turnīra C apbalvošana: plkst. 14:15 

IZCĪŅAS 

KĀRTĪBA 

Tiek organizēti 3 turnīri (FIDE noteikumi, ELO apskaite): 

A turnīrs, rapids ar apdomas laiku 8 minūtes uz partiju + 4 sekundes par katru izdarīto 

gājienu,  Šveices sistēma, 9 kārtas. 

B turnīrs, rapids ar apdomas laiku 8 minūtes uz partiju + 4 sekundes par katru izdarīto 

gājienu,  Šveices sistēma, 9 kārtas, drīkst spēlēt dalībnieki ar ELO līdz 2000 vai bez ELO 

C turnīrs, ātrspēle ar apdomas laiku 3 minūtes uz partiju + 2 sekundes par katru izdarīto 

gājienu,  Šveices sistēma, 7 dubultas kārtas (2 partijas, mainot krāsas, ar to pašu 

pretinieku) 

Turnīra galvenais tiesnesis, izejot no dalībnieku daudzuma, var veikt izmaiņas 

reglamentā, paziņojot to pirms sacensību sākuma. 
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PIETEIKŠANĀS 

SACENSĪBĀM 

 

Piedalīties var ikviens šaha cienītājs. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz 2016. 

gada 1. novembrim pie galvenā tiesneša.   

Dalības maksa katrā turnīrā ir EUR 5.00. No dalības maksas atbrīvoti GM, WGM, 

IM, WIM. Jēkabpils šahistiem, jauniešiem līdz 18 gadiem (1998.g.dz. un jaunākiem), 

senioriem (1956.g.dz. un vecākiem) un dāmām dalības maksa ir EUR 3.00. 

Dalībnieki, kas piesakās pēc 1. novembra, maksā papildus EUR 2.00.  

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka 

dalībnieku sacensībām. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošā 

organizācija vai paši dalībnieki. Lielmeistariem tiks nodrošinātas bezmaksas 

naktsmītnes. 

 

 

APBALVOŠANA 

A turnīrā tiks apbalvoti 1.-6. vietu ieguvēji, kā arī labākais seniors (1956.g.dz. un 

vecāki), sieviete, jaunietis (1998.g.dz. un jaunāki), jauniete (1998.g.dz. un jaunāka), 

labākais jēkabpilietis. 

B turnīrā tiks apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji, kā arī labākais seniors (1956.g.dz. un 

vecāki), sieviete, jaunietis (1998.g.dz. un jaunāki), jauniete (1998.g.dz. un jaunāka), 3 

labākie jēkabpilieši. 

C turnīrā tiks apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji, kā arī labākais seniors (1956.g.dz. un 

vecāki), sieviete, jaunietis (1998.g.dz. un jaunāki), jauniete (1998.g.dz. un jaunāka), 

labākais jēkabpilietis. 

Naudas balvu fonds sastādīs vismaz 70% no iemaksām. Garantētā balva Turnīrā A 

par 1.vietu ir 150 Eur, par 2.vietu 100 Eur, par 3.vietu 70 Eur. Būs arī ceļojošais 

kauss, piemiņas balvas un suvenīri. Dalībnieks var saņemt vienā turnīrā tikai vienu 

balvu. 

 

SATIKSME 

 

 

 

 

 

NAKTSMĪTNES 

Daudz starppilsētu autobusu (Jekabpils autoosta ir 900 m attāluma  no turnīra norises 

vietas) - http://www.autoosta.lv/ un  http://www.jekabpilsap.lv/lv/starpilsetu-

satiksme/  

No Krustpils dzelzceļa stacijas (http://www.pv.lv/lv/marsrutu-saraksts/) ar pilsētas 

autobusu Nr.“5” līdz pieturai “Vecpilsētas laukums”.  

Dalībniekiem autotransportu būs iespējams novietot pie tautas nama 

1) Viesnīca „Vārpa” (tālrunis 6523 6924), cena no EUR 7.00 

2) Viesnīca „Daugavkrasti” (tālrunis 2948 0662), cena no EUR 25.00 

 

 

Jēkabpils Sporta skolas šaha treneris G. Pušmucāns  
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