
 

Latvijas problēmšaha biedrība laipni aicina šahistus piedalīties 47. Latvijas šaha kompozīciju 

risināšanas čempionātā, kas notiks Rīgā, 2021. gada 28. augustā.  

1972.g. – 2017.g.: 1. – 44.. Latvijas risināšanas čempionāti bija nacionālas sacensības; 

kopš 2018. gada: 45. – 47. čempionāti  ir gan nacionālas, gan arī starptautiskas sacensības.  

Sacensību formāts  

Līdzīgi kā Latvijas čempionātos 2018. un 2019. gadā sacensībās tiks iekļautas arī pasaku šaha 

problēmas hs# *  

Atklātais turnīrs  – 2 kārtas; 120 min. ,7 problēmas katrā kārtā,   

70 maksimālie punkti,  rēķinot visas atrisinātās problēmas.  

 kārta: #2, #3, etīde, h#, #n, s# un pasaku šaha problēma - hs#  

 kārta: #2, #3, etīde, h#, #n, s# un pasaku šaha problēma - hs#  

Laika grafiks  

  Reģistrācija no 10:30  
1. kārta 12:00 – 14:00  

  Kafijas pauze 14:00 – 14:30  

2. kārta 14:30 – 16:30  
  

Kafijas pauze 16:30 - 17:15  

Apbalvošanas ceremonija ~17:15 – 17:45  

Kausi un medaļas uzvarētājiem kopvērtējumā 
un nacionālajā čempionātā 

Sacensību vieta  

Risināšana ārā, privātas mājas darzā, Zušu iela 5A (bez COVID19 ierobežojumiem) 

(Mežaparka rajons no Mangaļu puses,  pie Jūlijas) 

Lai mūsu sacensības būs ne tikai sports, bet arī jaukas tikšanās pēc ilgstoša pārtraukuma! 

 

Direktori: Jūlija Visocka & Antons Gajevskis (Latvija)  

 

Dalības maksa:  

€5  
Iekļauts: sertifikāti visiem, medaļas/kausi uzvarētājiem, kafija/tēja/ūdens sacensību laikā.  
Katrs var nākt ar “groziņu” priekš visiem, lai nobaudīt mūsu kafijas pauzes!   

  
*Sacensībās iekļautā pasaku šaha problēma – palīgpašmats, hs#n:  

Baltie sāk un tiek nomatoti;   

Melnie palīdz līdz fināla gājienam, kurš ir forsēts, līdzīgi kā pašmatā.  

 

IELŪGUMS UZ    

  47. Latvijas šaha kompozīciju 
  

risināšanas čempionātu 
  

Rīga, 2021. gada 28.augustā   

  



 

 

 

HS# problēmu piemēri no 46.  Latvijas šaha kompozīciju risināšanas čempionāta:  

 

 
Daži papildu hs# piemēri ar risinājumiem/animāciju:  

 

https://juliasfairies.com/problems/no-1437/ 
https://juliasfairies.com/problems/no-1300/ 
https://juliasfairies.com/problems/no-1283/  
https://juliasfairies.com/problems/no-1251/  
https://juliasfairies.com/problems/no-1410/  
https://juliasfairies.com/problems/no-1354/ 
 

  

  

Kontakti / reģistrācija  

Jūlija Visocka, julia@chessproblem.lv | +371 29425737  

 

 

  

Laipni lūgti uz risināšanu Rīgā !  

Marjan Kovačević   

Serbia   

Julia‘s Fairies 201 9 /I,  No. 1395 

2 
nd   Prize   

  

  

J ūlija   Visocka   

Latvia   

Julia‘s   Fairies   /I 2019 ,   No. 1396   ( ded.   t o   M .   Kovačević)   

3 
rd   Commendation   

  

  

  

https://juliasfairies.com/problems/no-1437/
https://juliasfairies.com/problems/no-1300/
https://juliasfairies.com/problems/no-1283/
https://juliasfairies.com/problems/no-1251/
https://juliasfairies.com/problems/no-1410/
https://juliasfairies.com/problems/no-1354/
https://juliasfairies.com/problems/no-1395/
https://juliasfairies.com/problems/no-1396/
http://juliasfairies.com/problems/jf-2019-i/no-1396/

