APSTIPRINU
Rēzeknes novada BJSS:
direktors A. Ciukmacis
2018. gada 08. oktobrī
Latgales Jauniešu šaha līgas
III sezonas Komandu čempionāta

Nolikums
1.Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šahu Latgales reģiona bērnu un pusaudžu vidū.
Pilnveidot jauno šahistu meistarību.
Noskaidrot Latgales spēcīgāko komandu šahā.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē: Rēzeknes novada BJSS.
Galvenais tiesnesis: NA Anatolijs Jasinskis, FIDE ID 11612010, tālr. 29945881
Tiesnesis:
NA Aleksandrs Vasiļkovs, FIDE ID 11608412, tālr. 26445068
3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki.
Sacensībās piedalās Austrumlatvijas reģiona skolēni.
Komandas ieskaitē 3 zēni un viena meitene, 2004.g. dzimušie un jaunāki bez sporta
klašu ierobežojuma. Var pieteikt vairāk, kā 4 spēlētājus vienai komandai. Sacensības
notiks trijos posmos:
2018. gada 03. novembrī (sestdien); plkst. 11.00; reģistrācija līdz plkst.10.45
2018. gada 04. janvārī (piektdien); plkst. 11.00; reģistrācija līdz plkst.10.45
2018. gada 29. martā
(piektdien); plkst. 11.00; reģistrācija līdz plkst.10.45
Maltas šaha kluba telpās, Sporta ielā 5, Maltā, Rēzeknes novadā.
4. Čempionāta sistēma un reglaments.
Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem, pēc Šveices sistēmas individuāli ar
komandas ieskaiti (katrā posmā 3 labāko zēnu un 1 labākās meitenes rezultāti veido
komandas punktus). Laika kontrole 25 minūtes katram uz visu partiju plus 10
sekundes par gājienu. Viens spēlētājs visos posmos pārstāv tikai vienu un to pašu
komandu. Komandas spēlētāju skaits katrā posmā nav ierobežots.
5. Vērtēšana.
Komandu vietas nosaka pēc iegūto individuālo punktu summas, kuru veido katrā
posmā 3 labāko zēnu un labākās meitenes rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā
pēc 1) Uzlabotā Buholca koef.; 2) Buholca koef.; 3) RST.
Uzvarētājus individuālajā ieskaitē vērtē U11 un U14 grupās (atsevišķi zēnus un
meitenes).

6. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi.
Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: <anatolijsjasinskis@inbox.lv>
ne vēlāk kā līdz 2018. gada 01. novembrim plkst. 18.00, jāuzrāda komandas
nosaukums, dalībnieku uzvārds, vārds, dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ātrā šaha
reitings ja ir. Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild spēlētāju
vecāki vai komandējošās organizācijas. Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums
piedalīties sacensībās. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās
organizācijas vai dalībnieki.
7. Apbalvošana.
Komandas, 1.–3. vietas ieguvējas, apbalvo ar diplomiem un kausiem, to dalībniekus
un 1.-3. vietas ieguvējus individuāli (grupās U11 un U14, atsevišķi zēnus un
meitenes) – ar diplomiem un medaļām. Katrā posmā trīs labākās komandas tiek
apbalvotas ar saldām balvām.

