SASKAŅOTS:
Daugavpils Sporta pārvaldes vadītājs
_______________________________

APSTIPRINU:
DPŠDK valdes priekšsēdētājs
________________ S. Krivihs

Starptautiskais šaha festivāls „Latgales pavasaris 2018”
NOLIKUMS
1. Mērķi
- Veicināt šaha spēles popularitāti Latgales reģionā;
- Paaugstināt šahistu sporta meistarību;
- Nostiprināt draudzīgas attiecības starp Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas,
Ukrainas un Moldovas šahistiem.
2. Izcīņas kārtība
Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas: „A” un „B” turnīrs – 7 kārtas, „C” turnīrs – 9 kārtas.
„A” un „B” turnīrā apdomas laiks 90 min. līdz partijas beigām katram dalībniekam + 30 sek. par
katru gājienu. Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju 60 minūtes pēc kārtas sākuma laika, tiek
piešķirts zaudējums bez spēles.Turnīrā tiks aprēķināts FIDE klasikā šaha reitings.
„C” turnīrā – 45 min. līdz partijas beigām katram dalībniekam + 15 sek. par katru gājienu.
Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju 30 minūtes pēc kārtas sākuma laika, tiek piešķirts
zaudējums bez spēles.Turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings.
Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās
izmaiņas.

3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Daugavpils pilsētas šaha-dambretes klubs.
Turnīra direktors – Staņislavs Krivihs (mob.29620059, daugavpilschess@inbox.lv).
Galvenais tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš.

4. Dalībnieki
„A” turnīrs – bez vecuma ierobežojuma;
„B” turnīrs – 2003. g. dzimuši un jaunāki šahisti ar vismaz II sporta klasi .(U-15)
„C” turnīrs – 2008. g. dzimuši un jaunāki šahisti ar vismaz III sporta klasi U-10)
Festivālā tiek aicināti piedalīties šahisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas , Baltkrievijas,
Ukrainas un Moldovas un citām valstīm. Ārvalstu dalībnieku ierašanās – 22.05.2018.g.,
izbraukšana – 27.05.2018.g.
5. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2018. gada 23.- 27. maijā
Daugavpils pilsētas šaha-dambretes klubā, Raiņa ielā 69, Daugavpilī.
Reģistrēšanās sacensībām 23. maijā no plkst.13.00 -14.30.
Kārtu grafiks:

„A” un „B” turnīrs:
23.05. 15:00 - 1. kārta;
24.05. 10:00 - 2. kārta; 16:00 25.05. 10:00 - 4. kārta; 16:00 26.05. 10:00 - 5. kārta;
27.05. 10:00 - 7. kārta
26.05.
27.05.

„C” turnīrs:
23.05. 15:00 - 1. kārta; 17:30 - 2. kārta;
3. kārta; 24.05. 10:00 - 3. kārta; 16:00 - 4. kārta;
6. kārta; 25.05. 10:00 - 5. kārta; 16:00 - 7. kārta;
26.05. 10:00 - 6. kārta;
27.05. 10:00 - 8. kārta; 12:30 - 9. kārta.
16:00 - ātrspēles turnīrs.
~ 15:00 - noslēgums.

6. Pieteikšanās
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2018. gada 13. maijam pa e-pastu: daugavpilschess@inbox.lv vai
pa tālruni 29620059 (Staņislavs Krivihs). Pieteikumā jānorāda:uzvārds,vārds Elo reitings un
turnīrs.
7. Vietu noteikšanas kārtība
7.1. Pēc iegūto punktu skaita.
7.2. Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā:
„A” un „B” turnīrā
1. Uzlabotais Buholca koeficients (atņemot sliktāko rezultātu);
2. Buholca koeficients;
3. Reitinga sniegums turnīrā.
„C” turnīrā
1. Uzlabotais Buholca koeficients (atņemot sliktāko rezultātu):
2. Buholca koeficients;
3. Reitinga sniegums turnīrā.

8. Apbalvošana
Uzvarētāji katrā grupā saņem kausu, 1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un
naudas balvām, labākā dāma un seniors (S-50 un S-65) tiek apbalvoti ar kausu, diplomu un
naudas balvu. Iespējamas reitingbalvas.
Dalībnieki var saņemt tikai vienu balvu.
9. Dalības maksa:

„A” un „B” turnīrā - €20, „C” turnīrā - €20.

10. Naktsmītnes
Sporta komplekss „Celtnieks”, Jelgavas iela 7. Cena no 15 eiro par nakti.
Telefons – 65432510.
Daugavpils viesnīcas - www.turizmlatvija.ru/hotels_daugavpils.html
www.booking.com
11. Citi noteikumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās
organizācijas.
Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai
organizācija, kas piesaka dalībnieku startam.
Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām.

