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Latvijas 2020.gada vīriešu čempionāta pusfināla šahā
nolikums
1.Mērķi un uzdevumi.
Noskaidrot Latvijas 2020.gada vīriešu čempionāta fināla desmit dalībniekus, paaugstināt
Latvijas šahistu meistarību, popularizēt šahu Latvijā.
2.Sacensību vadība.
Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija.
Turnīra direktors: Artūrs Mihailovs (IA)
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664
alberts.cimins @ inbox.lv ; www.sahafederacija.lv;
tiesnesis: Aivars Laizāns (IA) – tālrunis: 26498488.
3.Dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties:
Latviju federāciju pārstāvoši šahisti ar FIDE klasisko reitingu uz 2020.gada 1. janvāri virs 1901.
Latvijas 2020 gada ceturtdaļfināla pirmo desmit vietu ieguvēji;
Trīs labākie jaunieši savās vecuma grupās pēc reitinga:
U-10, U-12, U-14, U-16, U-18
Saskaņā ar reģionālo atlases turnīru nolikumiem kvalificējušies šahisti.
Vietu skaits ierobežots – 44 dalībnieki.
Pusfinālā nevar piedalīties šahisti, kas turnīra sākuma dienā jau izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas
2020.gada finālā.
4.Laiks un vieta.
Sacensības notiek no 2020.gada 31.jūlija līdz 4.augustam Rīgas Šaha federācijas telpās, Maskavas
ielā 32/4, Rīgā, 2.stāvā. Reģistrācija 31.jūlijā līdz pulksten 17.45, atklāšana pulksten 18.00. I kārta
pulksten 18.15.
31.07.2020

I kārta

18.15

piektdiena

01.08.2020

II kārta

-12.00

sestdiena

01.08.2020

III kārta

-17.00

sestdiena

02.08.2020

IV kārta

-12.00

svētdiena

02.08.2020

V kārta

-17.00

svētdiena

03.08.2020

VI kārta

-18.15

pirmdiena

04.08.2020

VII kārta

-18.15

otrdiena

5.Izcīņas kārtība.
Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar FIDE klasiskā reitinga
aprēķinu.
Laika kontrole: 90 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam+30 sekundes par katru gājienu.
Dalībniekam, kurš nav ieradies uz partiju 30 minūtes pēc kārtas sākuma laika, tiek piešķirts
zaudējums bez spēles.
Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas.
6.Vietu noteikšanas kārtība.
Vienāda punktu skaita gadījumā:
1.Uzlabotais Buholcs (atmetot zemāko punktu summu); 2.Buholca koeficients; 3.Reitinga sasniegums

turnīrā (RST).
7.Pieteikumi.
Obligāta ipriekšējā pieteikšanās līdz 29.jūlijam pa e-pastu alberts.cimins@inbox.lv vai tālruni
28804664 (Alberts Cimiņš)
Pieteikumā jānorāda: uzvārds, vārds, FIDE klasiskā šaha reitings. Sacensību organizatori ir tiesīgi
nepielaist sacensībām dalībniekus, kas nokavējis pieteikšanās datumu.
Atgādinām, ka piedaloties šajā turnīrā šahistiem ir jābūt licencētiem Latvijas Šaha Federācijā.
8.Apbalvošana.
Turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.
Pirmo 10 vietu ieguvēji iekļūst tiesības piedalīties Latvijas 2020.gada vīriešu čempionāta finālā.
Pirmās vietas ieguvējam tiek garantēti 100 EUR, citas balvas tiks paziņotas pēc otrās kārtas.
Vairākas balvas saņemt nevar, iespējamas citas papildus balvas.
9.Dalības maksa.
Dalības maksa ir 20 EUR
No Latvijas 2020. gada 1/4 fināla iekļuvušajiem – 10 EUR
Ja kāds dalībnieks, kam reitings neatbilst, vēlas piedalīties, tad dalības maksa – 50 EUR.
10.Citi noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās
organizācijas.
Par dalībnieces veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas
piesaka dalībnieku pusfinālam.
Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka nav pēdējās 14 dienas atradies ārvalstīs ar kurām ir
noteikta karantīna, kā arī apņemas ievērot citus saistībā ar COVID-19 valsts un FIDE noteiktos
ierobežojumus uz turnīra norises brīdi.
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. Turnīra organizatori ir tiesīgi veikt nepieciešamās izmaiņas.
Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām.
Sagatavoja: Alberts Cimiņš (tālr.28804664; alberts.cimins@inbox.lv)

