APSTIPRINU
Latvijas Šaha federācijas prezidents
2019. gada ___. janvāris
________________ Āris Ozoliņš

Latvijas 2019. gada komandu čempionāta
NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šahu Rīgas un Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību.
Noskaidrot Latvijas spēcīgāko komandu šahā 2019.gadā.
2.Sacensības organizē Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu.
1. Vieta un laiks
1.1. Sacensības notiek trijos posmos no 2019.gada 16.februāra līdz 2019.gada 13.oktobrim
norises vieta – Rīgas Šaha skolas telpās Pērnavas ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas).
1.2. Posmu grafiks:
Posms
Turnīra kārta
Datums
Laiks
Norises vieta
I kārta
16.02.19
12.00
Rīgas Šaha skolas telpās Pērnavas
ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas)
1. Posms
II kārta
16.02.19
17.00
III kārta
17.02.19
12.00
IV kārta
08.06.19
12.00
Rīgas Šaha skolas telpās Pērnavas
ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas)
2. posms
V kārta
08.06.19
17.00
VI kārta
09.06.19
12.00
VII kārta
12.10.19
12.00
Rīgas Šaha skolas telpās Pērnavas
ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas)
3. posms
VIII kārta
12.10.19
17.00
IX kārta
13.10.19
12.00
2. Izspēles kārtība
2.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc riņķa sistēmas. Organizatori patur
tiesības mainīt turnīra izspēles noteikumus.
2.2. Izlozi starta numuriem veic datorprogramma “Swiss Manager”.
2.3. Laika kontrole: viena stunda un 30 minūtes uz partiju katram dalībniekam plus 30
sekundes par katru izdarīto gājienu (90+30).
2.4. Mači notiek pie pieciem galdiņiem. Pie 5. galdiņa ir jāspēlē sievietei.
2.5. Turnīrā tiek apskaitīts FIDE klasiskā šaha reitings pēc katra posma.
2.6. Gan komanda, gan atsevišķi spēlētāji drīkst kavēt uz maču ne vairāk kā 30 minūtes no
kārtas sākuma. Dalībniekiem, kas kavē kārtu, tiek palaists apdomas laiks. Komanda
maču var uzsākt, ja ir ieradušies vismaz 3 spēlētāji.
2.7. Atsevišķus mačus pēc kapteiņu un tiesnešu vienošanās ir iespējams izspēlēt citā laikā.

2.8. Turnīra pirmās divas vietas garantē tiesības piedalīties Eiropas 2019. gada klubu kausā
pašas, sedzot savus izdevumus.
3. Pieteikumi
3.1. Sacensībās piedalās Latvijas klubu komandas.
3.2. Komandas pieteikšanās termiņš ir 2019.gada 7.februāris, norādot komandas
nosaukumu, kapteini, kontaktinformāciju (kapteiņa e-pastu un tālruņa numuru).
Komandas sastāva pieteikums ir jāiesniedz ne vēlāk par 7.februāri, Pieteikuma
noformēšanai jāizmanto LŠF piedāvātā pieteikuma forma. Pieteikumi jāiesniedz
elektroniski turnīra direktoram.
3.3. Organizatori patur tiesības nepielaist sacensībām komandas, kas iesniegušas
pieteikumus pēc 7. februāra, vai palielināt šo komandu dalības maksu par 50 EUR.
3.4. Komandas kapteinis 3.2. punktā noteiktajā termiņā iesniedz pieteikumu, kurā ir ne
vairāk kā 15 dalībnieku ar ne mazāku kā 1. sporta klasi. Komandas pieteikumā
dalībniekiem tiek nepārprotami norādīta secība, ko pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa
beigām mainīt nevar.
3.5. Vienas komandas sastāvā mača laikā nevar būt vairāk par 3 ārzemju šahistiem,
pieteikumā nav ierobežojuma ārzemju šahistiem.
3.6. Uz katru maču komanda iesniedz sastāva pieteikumu, kas sastāv no pieciem
dalībniekiem. Galdiņu secību nosaka spēlētāju secība 3.4. minētajā komandas
pieteikumā. Izņēmums ir sieviešu galdiņš, pie kura jāspēlē komandas pieteikumā
viszemāk esošajai sievietei no mača pieteikumā iekļautajām. Ja mačā nepiedalās
komandas kapteinis, mača pieteikumā tiek norādīts dalībnieks, kas izpilda kapteiņa
pienākumus.
3.7. Sastāva pieteikumu uz visiem mačiem, komandas kapteinis iesniedz galvenajam
tiesnesim ne mazāk kā 30 minūtes pirms mača, aizpildot mača protokolu. Iesniegtie
sastāvi pēc pieteikumu termiņa beigām ir publiski pieejami un galvenajam tiesnesim ir
pienākums pēc komandu kapteiņu pieprasījuma tos darīt zināmus citām komandām
telefoniski vai pa e-pastu. Iesniegtajos pieteikumos izmaiņas drīkst izdarīt tikai
neparedzētos gadījumos ar mača tiesneša atļauju.
3.8. Ja mačā nepiedalās kāds no pamatsastāva, tad jāizmanto bīdīšanās sistēma (ja nav
1,galdiņš, tad 2.galdiņš pāriet uz 1.; 3 uz 2. utt.)
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. Ja turnīrā piedalās nepāra skaita komandas, tad komanda,
kura saņem plusu tiek ieskaitīts neizšķirts (2,5 p.)
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.
Bergera koeficients;
4.2.3.
Savstarpējais mačs vai mači;
4.2.4.
Ja visi minētie papildrādītāji ir, vienādi, godalgoto vietu noskaidrošanai
tiek nozīmēts papildu mačs vai mači.
5. Dalības maksa, apbalvošana un turnīra organizācija
5.1. Turnīru organizē Latvijas Šaha federācija.

5.2. Turnīra dalības maksa ir 100 EUR (+PVN 21%) plus par katru papildus (sākot no
6.spēlētāja) Latvijas sarakstā esošu spēlētāju 10 EUR (+PVN 21%), par ārzemnieku 20 EUR
(+PVN 21%). Jāsamaksā līdz 2019.gada 5.februārim.
5.3. Papildu pieteikumi ir pieļaujami ne vairāk par diviem spēlētājiem, 14 dienas (divas
nedēļas) pirms mača paziņojot tiesnešiem un turnīra direktoram. Papildus pieteiktie
spēlētāji drīkst spēlēt pie attiecīgā galdiņa pēc reitinga, (ja papildus spēlētājam ir
augstāks reitings, nekā pamatsastāva spēlētājiem, tad var spēlēt pie 1.galdiņa)
5.4. Latvijas Šaha federācija nodrošina telpas, FIDE reitinga apskaiti, tiesnešu apmaksu,
vismaz 2700 EUR balvu fondu, diplomus, medaļas, kā arī kausus pirmajām 3 vietām.
5.5. Organizatori ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem translēt turnīra mačus internetā. Komandu
kapteiņi ir atbildīgi par vienošanos ar saviem spēlētājiem par to, ka viņu partijas drīkst
translēt internetā.
5.6. Sacensību galvenais tiesnesis: IA Līga Ungure
5.7. Sacensību galvenā tiesneša vietnieki ir FA kategorijas tiesnesis Toms Kalniņš un FA
kategorijas tiesnesis Edgars Ungurs.
5.8. Organizatoru kontaktinformācija: Turnīra direktors: (IA) Alberts Cimiņš:
alberts.cimins@inbox.lv, +371 28804664.
5.9. Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt nepieciešamās izmaiņas nolikumā, ja tās
nepamatoti neaizskar kādas komandas intereses. Gadījumā, ja kāda komanda ir
pārliecināta, ka nolikuma izmaiņas ir nepamatoti, vērstas pret šo, komandu, komandas
kapteinis var iesniegt protestu, saskaņā ar nolikuma 6. sadaļu.
6. Protesti
6.1. Ja komanda uzskata, ka sacensību nolikuma vai FIDE noteikumu neievērošanas
rezultātā tai ir nodarīts kaitējums, tā var iesniegt protestu.
6.2. Protestu paraksta komandas kapteinis vai kapteiņa pienākumu izpildītājs, ja protests ir
saistīts ar maču, kurā komandas kapteinis nepiedalās.
6.3. Iesniedzot protestu, jāiemaksā ķīlas nauda 100 EUR, kas tiek atgriezta, ja protests tiek
apmierināts.
6.4. Ja protests ir saistīts ar konkrēta mača rezultātu, tad komandas kapteinis neparaksta
mača protokolu un paziņo, ka iesniegs protestu. Protests iesniedzams galvenajam
tiesnesim līdz nākamās kārtas sākumam. Par maču, kura protokolu ir parakstījuši abi
kapteiņi, protesti netiek pieņemti, izņemot gadījumus, kad komanda, parakstot
protokolu, nav bijusi informēta par notikušo pārkāpumu.
6.5. Protestu izskata turnīra direktors kopā ar tiesnešiem. 4 dienu laikā. Ja protestu iesniegusī
komanda nav apmierināta ar pieņemto lēmumu, tā var iesniegt apelāciju Latvijas Šaha
federācijai, kuras pienākums ir ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā sasaukt valdes sēdi un
pieņemt lēmumu par apelācijas sūdzību.
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos,
fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā.
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim
atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam.
Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās,
www.sahafederacija.lv; oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks
publicēti: www.chess-results.com Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.

