Pullman Riga Old Town Hotel atklātais šaha čempionāts 2021

Nolikums
Mērķi un uzdevumi
Popularizēt šahu Latvijā un paaugstināt spēlētāju meistarību, noskaidrot spēcīgākos šahistus, noskaidrot Pullman Riga Old Town
Hotel 2021. gada čempionu.
Sacensību vadība
Sacensības organizē: Rīgas Šaha federācija, Latvijas Šaha federācija, Biedrība Rīgas mats
Sacensību atbalstītāji: Pullman Riga Old Town Hotel
Turnīra direktors: Andris Tihomirovs, 25675377, andris.tihomirovs@gmail.com
Starptautiskās kategorijas tiesnesis (IA): Alberts Cimiņš, 28804664, alberts.cimins@inbox.lv
Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments
Čempionāts notiks: internetā www.lichess.org platformā, komanda: https://lichess.org/team/rigas-mats
Datums: 27.02.2021. Pirmās kārtas sākums 12:00
Šveices sistēma, 15 kārtas, laika kontrole 3 min uz visu partiju +2 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā. Pēc katras
izspēlētās kārtas 45 sekundes pauze.
Dalībnieku uzņemšana, pieteikumi un dalības maksa
Pieteikums jāiesniedz pa epastu: alberts.cimins@inbox.lv, norādot: dalībnieka vārds, uzvārds, lichess.org platformas vārds
(nickname). Dalībniekiem jāreģistrējas turnīrā tiešsaistē šajās saitēs:
Komanda: https://lichess.org/team/rigas-mats
Turnīrs: https://lichess.org/swiss/nhxczk3b
Dalībnieki tiks apstiprināti turnīrā tikai pēc dalības maksas apmaksas. Dalībnieku saraksts būs pieejams:Chess-results.com.
Dalības maksa €5, maksājot ar paypal €6
Dalības maksa ārzemju federāciju pārstāvjiem €10, maksājot ar paypal €11
Pēc 26.02.2021. 20:00 Dalības maksa visiem dalībniekiem €10, maksājot ar paypal €11
Dalības maksa veicama uz biedrību Rīgas Mats.
Rīgas mats, Biedrība
Reģ.Nr. 40008241850
Citadele banka AS
LV71PARX0016861590001
Maksājuma mērķī jānorāda: Vārds, uzvārds, lichess vārds (nickname), Pullman 2021.
Paypal: andris.tihomirovs@gmail.com
Apbalvošana
Dalībnieki tiek apbalvoti naudas balvām un balvām no Pullman Riga Old Town Hotel. Naudas balvu fonds atkarīgs no dalībnieku
skaita. Balvu fonds veidojas 80% apmērā no iemaksām. Galīgais balvu fonda apmērs un kategorijas tiek paziņotas līdz 27.02.2021.
Plkst 10:00. Aktuālā informācija par turnīru, balvu fondu atrodama vietnē www.facebook.com/rigasmats
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. Balvu fondā izmaksājāmās summas var tikt apliktas ar nodokļiem,
saskaņā ar LR likumdošanu. Balvas tiek izmaksātas ar pārskaitījumu.

Pretkrāpšanās (anti-cheating) noteikumi
Turnīra krāpšanās novēršanas komisija: IA Alberts Cimiņš, IA Aivars Laizāns un Vairis Kurpnieks. Ja kādam no turnīra
dalībniekiem veidojas pamatotas aizdomas par krāpšanos partijas laikā, lūdzam pēc turnīra iesūtīt savu partiju pgn formātā un
atsūtīt uz: alberts.cimins@inbox.lv . Turnīra rezultāti var tikt pārskatīti, ja krāpšanās novēršanas komisija konstatēs datora
programmu izmantošanu vai citu cilvēku iejaukšanos partijā.Interneta platforma Lichess.org arī piedalās cīņā pret krāpšanos turnīra
laikā. Pēc pamatotām aizdomām var tikt pārtraukta Jūsu dalība turnīrā.
Pretenziju iesniegšanas termiņš 01.03.2021. Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka organizatoru lēmuma gadījumā par
krāpšanos turnīrā, dalībnieks nevar apstrīdēt organizatoru lēmumu.
Citi noteikumi
Organizatori patur tiesības pielaist turnīram dalībniekus, neieturot dalības maksu, vai ieturot to samazinātā apjomā nekā noteikts
šajā nolikumā. Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas. Par
dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. Šis
nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām. 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, filmēšana un partiju
translēšana 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

