XIV Termo-Eko kausa izcīņa šahā

♔

♔

2019.gada 13. – 18.novembris
Vieta:
Izspēles kārtība:
Laika kontrole:
Papildrādītāji:

Mercure Riga Centre, Elizabetes iela 101, Rīga
9 kārtas, Šveices sistēma, FIDE noteikumi, FIDE klasiskā reitinga aprēķins
90 minūtes partijai katram dalībniekam + 30 sekundes par katru izdarīto gājienu, sākot no pirmā
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 1) Uzlabotais Buholca
koeficients, 2) Buholca koeficients, 3) Reitinga sasniegums turnīrā (RST).

Kārtu grafiks:
Trešdien, 13.11.2019

Dalībnieki:
Dalības maksa:

Naudas balvas:

Kavēšana:

Pieteikšanās:

Vēlā reģistrācija:
Organizatori:
Naktsmītnes:

16:00 – 17:00 Reģistrācija
17:00
1. kārta
Ceturtdien, 14.11.2019
11:00
2. kārta
17:00
3. kārta
Piektdien, 15.11.2019
17:00
4. kārta
Sestdien, 16.11. 2019
11:00
5. kārta
17:00
6. kārta
Svētdien, 17.11. 2019
11:00
7. kārta
17:00
8. kārta
Pirmdien, 18.11. 2019
11:00
9. kārta
16:00
Noslēgums, apbalvošana
Turnīrā tiek aicināti piedalīties visa vecuma šahisti no Latvijas un citām valstīm. Par sacensību
dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki.
GM, WGM, IM un WIM un šahisti ar ELO virs 2450 ir atbrīvoti no dalības maksas
ELO 2150 – 2449
30 EUR
ELO 1900 – 2149
40 EUR
ELO 1600 – 1899
50 EUR
<1600 un bez ELO
60 EUR
Turnīra kopējais balvu fonds ir paredzēts 2400 EUR apmērā (tiek garantēts, ja turnīrā piedalās
vismaz 64 dalībnieki), 1. vietas balva tiek garantēta 500 EUR apmērā. Paredzētas 10 pamata
balvas un specbalvas labākajai dāmai (ja piedalās vismaz 3 dāmas), jaunietim (dzimuši
2001.gadā un jaunāki) un senioram (dzimuši 1959.gadā un vecāki), kā arī 2-3 reitinga balvas.
Balvas netiek dalītas, katrs spēlētājs var saņemt tikai 1 balvu.
Ja turnīra dalībnieks kavē kārtu vairāk par 30 minūtēm viņam tiek piešķirts zaudējums. Ja turnīra
dalībnieks, kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz vienu no pirmajām trim kārtām tam ir tiesības
saņemt ½ punktu bez spēles, pirms iepriekšējās kārtas beigām brīdinot turnīra galveno tiesnesi.
Pieteikšanās termiņš ir 2019.gada 1.novembris plkst. 17:00. Pieteikties ir iespējams pie turnīra
galvenā tiesneša Alberta Cimiņa pa e-pastu alberts.cimins@inbox.lv, vai telefonu +371
28804664 un turnīra direktora Artūra Mihailova pa e-pastu termo.eko@balticom.lv vai telefonu
+371 26378722.
Dalībniekiem, kuri pieteiksies pēc 1.novembra plkst. 17:00, dalības maksa tiks palielināta par 10
EUR.
Turnīru organizē SIA “Termo-Eko” sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju. Turnīra direktors ir Artūrs
Mihailovs. Turnīra galvenais tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš.
Par naktsmītnēm interesēties pie turnīra organizatoriem. Cenas sākot ar 45 EUR par divvietīgu
numuru trīszvaigžņu viesnīcā (Ibis Centre Hotel) un 55 EUR par divvietīgu numuru četrzvaigžņu
viesnīcā (Mercure Riga Centre Hotel).
Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties turnīrā.
https://www.youtube.com/watch?v=n3FchQOTGFI

