
TIRVAS-HELMES XXIII  AMATIERU ŠAHA TURNĪRS 

 

NOLIKUMS 

 

Laiks un vieta 

 Tirvas – Helmes XXIII šaha turnīrs notiks no 2022. gada 3. jūnija līdz 5. jūnijam. 

Ierašanās 3. jūnijā Tirvas pilsētas sporta hallē (Valga mnt 76, TÕRVA) no 12:00 līdz 13:30, pirmās kārtas 

sākums plkst. 14:00 

Dalībnieki 

Visi šahisti, kuri paziņos par dalību līdz 2022. gada 2. jūnijam. E-pasts rein.leppik@gmail.com, tālr. 

003725234974. Sacensības notiek bez dalības maksas. 

Reglaments. 

Sacensības notiek 7 kārtās ar apdomas laiku 1 stunda +30 sek.uz gājienu. Gadījumā, ja dalībnieks 

aizkavējas par vairāk nekā 45 minūtēm,  spēlētājam tiek piešķirts zaudējums. 

Vienādu punktu skaita gadījumā, augstāka vietu nosaka: 

1. Buhholcs;  

2. Uzlabotais Buhholcs.  

 Pirmais kritērijs pirmās-otrās vietas sadalīšanai ir savstarpējā spēle. 

Turnīrā tiks noskaidrots arī 2022. gada Valgas novada šaha čempions un medaļu ieguvēji. 

 

Apbalvošana 

 1.–6. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomu, kausu un balvu.  

Šahistes (I-III vieta), labākajai jaunajai šahistei (dzimšanas gads 2003. gadā un vēlāk), Labākajai šahistei 

Valgas novadā un labākajai šahistei Tirvas-Helmes reģionā tiks apbalvotas ar kausu, diplomu, balvu. 

Organizatori 

Sacensības vada Valgas novada sporta biedrība sadarbībā ar Valgas novada šaha klubu Helme un sporta 

klubu Viraaž.  Galvenie tiesneši ir Māris Koops (Valka) un Ülo Lepik (Tõrva) tālr. 53419015.  

Papildus informācija 52 34 974 Rein Leppik  

 

 



Citi jautājumi 

Ar sacensību organizēšanu saistītās izmaksas sedz organizators, kuru atbalsta Kultūras ministrijas 

Kultūras fonda Valgas novada ekspertu grupa.   Dalības izmaksas – ierašanos, izmitināšanu, ēdināšanu 

sedz paši dalībnieki vai sporta klubi un organizācijas, kas tās ir nosūtījušas. 

Nakšņošana Tērvas sporta hallē ar iepriekšēju pieteikšanos līdz 2022. gada 31. maijam ir 18 eiro vienai 

personai uz 2 naktīm. No 01.06.2022 nakšņošana maksā 10 eiro, ja ir pieejamas vietas. Naktsmītņu 

pasūtīšana  – Viljo Grauding 51 27 219, e-pasts viljo@riiska.ee .   

Brokastis un pusdienas iespējams pasūtīt arī Tõrva sporta hallē  3.00, 5.00 eur 

Brokastis (ja piesakās 10 un vairāk). Kontakti ēdināšanai Virge Jaago 5212358 

Reģistrācija būs redzama www.chess-results.com Igaunijas vietnē. 

5.jūnija vakarā pēc V kārtas notiks A.Kadaka piemiņas turnīra ātrspēlē 5 min.+3 sek. 

NB! Uz turnīru attiecas Igaunijas Šaha federācijas licencēšanas noteikumi un turnīrs tiek ieskaitīts 

Igaunijas reitingā. Šahisti, kuriem nepieder EML licence, organizatoram maksā licences aprēķināšanas 

maksu 1 eiro apmērā. 

 

Sacensību grafiks 

Piektdiena, 03.06.2022 

   12.00 -13.30 reģistrācija 

13.45 ATKLĀŠANA 

14.00 Pirmā kārta 

18.00 II kārta 

Sestdiena, 04.06.2022. 

9.00 III kārta 

12.30 IV KĀRTA 

16.00 V kārta 

Svētdiena, 05.06.2022. 

   9.00 VI kārta 

   12.30 VII kārta 

15.45 Noslēgums, apbalvošanas ceremonija 

 

http://www.chess-results.com/

