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Saulkrastu 2020. gada čempionāts šahā
veltīts Latvijas meistaram Jānim Kļaviņam (1933–2008)
NOLIKUMS
Organizators
Sacensības organizē "Saulkrastu novada PA Saulkrastu kultūras un sporta centrs " sadarbībā ar Rīgas Šaha
federāciju.
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija) - tālrunis-28804664
alberts.cimins@inbox.lv ; www.sahafederacija.lv un http://www.saulkrasti.lv
Mērķis
Popularizēt šahu kā aktīvas atpūtas sastāvdaļu
Uzdevumi
- Noskaidrot labākos novada un apkārtnes šahistus.
- Pilnveidot sporta norišu piedāvājumu Saulkrastu novadā.
- Paaugstināt šaha spēles meistarību.
Vieta
Saulkrastu sporta centrs, Smilšu iela 3, Saulkrasti
Laiks
Sacensības notiks 2020.gada 11. jūlijs (sestdiena) reģistrācija no plkst.11.30, sākums plkst. 12.00
Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties visi šaha spēles cienītāji.
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas piesaka
dalībnieku startam.
Turnīra sistēma un reglaments.
Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēma, 8 kārtās
Apdomas laiks – 10 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam +4 sekundes par katru gājienu.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta
(atmetot nost labāko un sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) reitinga sasnieguma turnīrā;

Tiks aprēkināts FIDE ātrā šaha reitings.
Sacensību organizatoriem ir tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.
Dalības maksa
Dalības maksa 3 EUR, dalībnieku skaits ierobežots tikai 50 vietas. No dalības maksas atbrīvoti Saulkrastu
šahisti, kā arī starptautiskie meistari un lielmeistari.
Pieteikšanās
Pieteikumi līdz 2020.gada 9.jūlijs pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv , lūgums norādīt: vārdu, uzvārdu, sporta
klasi, FIDE reitingu un pilsētu. Ja nav FIDE ID (identifikācijas numurs) tad lūgums norādīt: arī dzimšanas gadu,
mēnesi, datumu. Pieteikumi un reģistrācija-www.chess-results.com.
Apbalvošana.
1.-3. vietai: kausi, medaļas, diplomi kā arī speciālās balvas: jauniešiem U-14 (2006), U-12 (2008.gads un
jaunāki), sieviešu balva, seniors 50+ (1970) un seniors 65+ (1955), iespējamas arī citas pārsteiguma
balvas kā arī trijiem labākajiem Saulkrastu šahistiem.

