LIELMEISTARES DANAS REIZNIECES-OZOLAS
11.KAUSA IZCĪŅA ŠAHĀ
_______________________ _____________________________
J

Kuldīgas novada Sporta skolas 52.ceļojošā komandu kausa izcīņa
šahā

NOLIKUMS
1.Laiks un vieta

Sacensības notiek 2016.gada 16.-17. septembrī, Kuldīgas NSS šaha klubā,
Liepājas ielā 14 (otrajā stāvā).
2.Spēļu grafiks

16.septembrī

17.septembrī

13.00 Sacensību atklāšana

10.00-11.20 4.kārta

13.10-14.30 1.kārta

11.40-13.00 5.kārta

14.50-16.20 2.kārta

Pusdienu pārtraukums

16.40-18.00 3.kārta

13.30-14.50 6.kārta

Vakara atpūtas pasākums treneriem

15.10-16.30 7.kārta
Sacensību noslēgums un apbalvošana

3.Turnīra vadība

Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa.
4.Dalībnieki

Notiek individuālās sacensības šahā ar komandu ieskaiti. Var piedalīties šahisti,
kas dzimuši 1998.gadā un jaunāki ar ELO Rapid reitingu 1400 un vairāk, vai
1.sporta klasi. Komandas ieskaiti dod trīs dalībnieki.
5.Reglaments

Sacensības tiek rīkotas pēc FIDE noteikumiem. Šveices sistēma 7 kārtās.
Apdomas laiks 25 minūtes + 15 sekundes par gājienu katram dalībniekam uz
partiju. FIDE ELO Rapid reitinga apskaite.

Vienāda punktu skaita gadījumā:
1) uzlabotais Buholca
koeficients;
2) Buholca koeficients;
3) PPK.

6.Apbalvošana

Uzvarētāju komanda tiek apbalvota ar 52.Kuldīgas ceļojošo kausu, katrs
dalībnieks ar diplomu un medaļu. 2. - 3. vietu ieguvēji komandas ieskaitē tiek
apbalvoti ar diplomiem un medaļām.
Individuālajā vērtējumā labākie šahisti tiek apbalvoti ar lielmeistares Danas
Reiznieces-Ozolas kausu, diplomiem, medaļām un naudas balvām.
Individuālā vērtējuma naudas balvas: 1.vieta - 150 EUR, 2.vieta - 100 EUR,
3.vieta - 50 EUR, 4.vieta - 40 EUR, 5.vieta - 30 EUR, labākā meitene - 50
EUR. Čempiona treneris – 100 EUR, skaistākā partija 30 EUR, solīdākais
šahists 30 EUR. Dalībnieks var saņemt tikai vienu naudas balvu.
7.Dalības maksa

Visus izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.
8.Pieteikumi

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2016. gada 15. septembrim uz e-pastu
gunarsgertners@gmail.com
Dalības apstiprināšana klātienē 16. septembrī līdz plkst. 12.30. Par dalībnieku
veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild paši dalībnieki vai
organizācija, kas piesaka dalībniekus startam.
9.Treneriem

Treneriem turnīra laikā paredzēta atpūtas programma.
10.Kontaktinformācija

Telefoni informācijai par turnīru, naktsmītnēm u.c.: 26816090 (V.Šteinbergs);
27011020 (G.Gertners).
TURNĪRA ATBALSTITAJI:

DANA REIZNIECE-OZOLA
Apstiprinu:

/Kuldīgas novada sporta skolas direktors A.Kimbors/

