
                                    APSTIPRINU:  

        Rēzeknes novada  

Sporta pārvaldes vadītājs 
 

                                                                                                                          I. Derjagins 

2018. gada 06. septembrī  

  

 

 

N O L I K U M S  

 

Latgales 2018. gada atklātajam Komandu čempionātam šahā 

 

Mērķi un uzdevumi:  

          1. Popularizēt šahu Latgales un Latvijas šahistu vidū. 

          2. Paaugstināt šaha spēles meistarību.  

          3. Noskaidrot spēcīgāko Latgales komandu šahā 2018. gadā. 

          4. Stiprināt starptautisko sadarbību.  

 

1. Vieta un laiks:  

1.1. Sacensības organizē Rēzeknes novada Sporta pārvalde. 

1.2. Maltas Šaha klubs (Sporta iela 5, Malta) 2018. gada 10. novembrī. 

       Sacensību sākums plkst. 11.00. Reģistrācija līdz plkst. 10.45 

  

2. Izspēles kārtība 

2.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc riņķa sistēmas.  

                     Organizatori patur tiesības mainīt turnīra izspēles noteikumus. 

2.2. Izlozi veic datorprogramma “Swiss Manager”. 

2.3. Starta numuri komandām tiek piešķirti pēc pamatsastāva vidējā reitinga. 

2.4. Laika kontrole: 15 minūtes + 5 sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

2.5. Mači notiek pie četriem galdiņiem. Iespējams pieteikt rezerves spēlētājus. 

2.6. Turnīrā tiek apskaitīts FIDE ātrā šaha reitings. 

2.7. Gan komanda, gan atsevišķi spēlētāji drīkst kavēt ne vairāk kā 15 minūtes 

no kārtas sākuma. 

 

3. Pieteikumi 

3.1. Sacensībās piedalās Latvijas un ārvalstu komandas. 

3.2. Komandu pieteikšanās līdz 2018. gada 06. novembrim, norādot komandas 

nosaukumu, komandas sastāvu (vārds, uzvārds, FIDE ātrā šaha reitings), 

kapteiņa vārdu, uzvārdu. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski turnīra 

tiesnesim uz e-pastu: anatolijsjasinskis@inbox.lv 

3.3. Sastāva pieteikumu uz pirmo maču komandas kapteinis iesniedz 

galvenajam tiesnesim ne mazāk kā 15 minūtes pirms mača sākuma. 
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4. Vietu noteikšana 

4.1. Par katru uzvarēto maču komanda saņem divus punktus, neatkarīgi, ar kādu 

rezultātu mačs ir uzvarēts. Par neizšķirtu maču komanda saņem vienu 

punktu. Par zaudētu maču komanda punktus nesaņem. 

4.2. Komandu ieņemtās vietas tiek noteiktas pēc 4.1. punktā aprakstīto punktu 

summas jeb tā saucamajiem „lielajiem punktiem”. Ja šī summa ir vienāda, 

tad tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 

4.2.1. Punktu skaits atsevišķās partijās jeb tā saucamie „mazie punkti”; 

4.2.2. Savstarpējais mačs vai mači; 

4.2.3. Bergera koeficients; 

4.2.4. Ja visi minētie papildrādītāji ir vienādi, godalgoto vietu noskaidrošanai 

tiek nozīmēts papildus mačs vai mači. 

 

5. Dalības maksa un turnīra organizācija 

5.1. Turnīra dalības maksa - nav; 

5.2. Sacensību galvenais tiesnesis: FA Aivars Laizāns (FIDE ID 11603348); 

5.3. Sacensību tiesneši: NA Anatolijs Jasinskis (FIDE ID 11612010), NA 

Aleksandrs Vasiļkovs (FIDE ID 11608412); 

5.4. Organizatoru kontaktinformācija: turnīra direktors NA Anatolijs Jasinskis, 

e-pasts: anatolijsjasinskis@inbox.lv, tel.(+371)29945881. 

 

6. Apbalvošana  

6.1. Komandas 1.-3.vietu ieguvējas tiek apbalvotas ar kausiem un diplomiem; 

6.2. 1.-3.vietu komandu ieguvēju dalībnieki: ar attiecīgās pakāpes medaļām; 

6.3. 1.-3.vietu ieguvēji pie galdiņiem ar medaļām un diplomiem. 
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