Latvijas 2020.gada šaha čempionāta
Kurzemes novada atlases turnīra

NOLIKUMS
1. VADĪBA
Latvijas 2020.gada šaha čempionāta Kurzemes novada atlases turnīru organizē
Latvijas Šaha federācija kopā ar Liepājas Kompleksās sporta skolas šaha nodaļu.
2. LAIKS UN VIETA
Atlases turnīrs notiek 8. un 9.februārī Liepājas KSS šaha nodaļas klubā (Rīgas ielā
8). Dalībnieku reģistrācija sacensību vietā 8.februārī līdz pulksten 10.15.
Kārtas un to sākuma laiki:
1.kārta, 8.februāris pulksten 10.30
2.kārta, 8.februāris pulksten 12.30
3.kārta, 8.februāris pulksten 15.00
4.kārta, 8.februāris pulksten 17.00
5.kārta, 9.februāris pulksten 10.00
6.kārta, 9.februāris pulksten 12.00
7.kārta, 9.februāris pulksten 14.00
Apbalvošana, 9.februāris pulksten 16.30.
3. DALĪBNIEKI, IZCĪŅAS KĀRTĪBA, UZVARETĀJU NOTEIKŠANA
Aicināti piedalīties meistari, meistarkandidāti, 1. un 2.sporta klases šahisti.
FIDE noteikumi. Šveices sistēma., 7 kātras. Laika konrole 40 min.+20 sek. katram
dalībniekam uz partiju. Uzvaretāju nosaka pēc iegūtas punktu summas. Vietu dalīšanas
gadījumā vietu secību nosaka pēc: a) Buholca koeficienta, b) uzlabotā Buholca, c)PPK.
Ja dalībnieku skaits ir lielāks par 16, tad 1.-2. vietu ieguvēji izcīna tiesības
Piedalīties Latvijas 2020.gada čempionāta finālā, bet 3.-4.vietu ieguvēji – Latvijas
2020.gada čempionāta pusfinālā. Vietu skaits var mainīties atkarībā no pieteikto
dalībnieku skaita.
4. APBALVOŠANA
1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem, un naudas balvām (balvu
fonds – 50 % no dalībnieku iemaksām).
5. DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKUMI
Dalības maksa – 5 eiro katram dalībniekam. Skolēniem un pensionāriem – 3
eiro, Liepājas skolēniem – bezmaksas.
Iepriekšējie pieteikumi līdz 7.februārim pa e-pastu galina.sudmale@gmail.com
vai tālruni 29662417 (Gaļina Sudmale).
6. PERSONAS DATU APSTRĀDE
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu
izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju
un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. Sacensību
organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks
izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki vai to
pilnvarota persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu. Organizatori nav atbildīgi
par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu.

