
 

  

Alexei Shirov Winter Cup - 2014 

  

Jurmala, Lettland 

15-20 februari 2014 

  

Riga Schackförbund bjuder in till internationella barn turnering 

"Alexei Shirov Winter Cup – 2014", som genomförs med aktivt deltagande 

av internationella stormästare A. Shirov från 14/02 (ankomstdagen) 

till den 21/02/2013 februari (avresedagen) i Jurmala (Lettland). Den 

hålls för tredje gången, den första gång var i 2012.   

  

Turneringen arrangeras (lag mot lag) i två åldersgrupper - inte äldre 

än 2000 och inte äldre än 2004 födda, 3 pojkar och 1 flicka i varje 

lag. Tävlingen är öppen för lag från städer eller regioner i hela 

världen, även nationella juniorlag kan delta. Spelet äger rum i - 

sanatoriet "Amber Coast" i Jaunkemeri (Jurmala). 

  

Tävlingen körs (om det finns minst 10 lag i varje åldersgrupp) i 7 

omgångar enligt schweiziska systemet för 6 dagar, med kredit för den 

internationella ELO rankningen. Om någon åldersgrupp har minst 8 lag, 

körs turnering som round-robin, och om mindre än 8 lag, då hölls 

schweizisk turnering individuellt.  Åtta ledande bord (4 från varje 

åldersgrupp) kommer att spela på scen med elektronisk broadcast. 

  

Anmälningsavgift – €10 per deltagare. Vinnare i lag- och individuella 



tävlingar kommer att belönas med medaljer, diplom och priser. Priser 

kommer även att tilldelas för bästa partiet separat för pojkar och 

flickor. Ordförande i juryn - Alexei Shirov. 

  

En dag kommer även att organiseras simultana spelet med GM A. Shirov, 

i vilken en pojke och en flicka från varje lag kan delta. En 

föreläsning av A. Shirov planeras också. 

  

Deltagare, tränare och medföljande personer står själva för alla 

kostnader för resan, boende och måltider. Arrangörerna kommer att 

erbjuda transfer från Riga på ankomstdagen och avresedagen. 

Arrangörerna rekommenderar boende på sanatoriet Amber Coast, 

http://sanatorij.lv.   

 

Priser :  

a) barn under 14 år :  

TWIN ECONOM - €34 per person  

TWIN - €37 per person  

b) vuxna :  

TWIN ECONOM - €37 per person  

TWIN - €40 per person 

  

I priset ingår boende och mat (3ggr pension) 

  

Vid alla frågor angående turneringen (reservation, hjälp med visum osv.), 

kontakta 

Alexei Shirov (alshirov@yahoo.es), telefon +371-28345011, 



eller representanter från Riga Schackförbund: 

Arthur Mikhailov (termo.eko@balticom.lv), telefon +371-26378722 

Alberts Cimiņš (alberts.cimins@inbox.lv), telefon +371-28804664 

  

Riga, 10.10.2013 

  

Alexei Shirov, GM 

  

Arthur Mikhailov, Riga Schackförbunds vd 

 


