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Latvijas 2021. gada jauniešu šaha čempionāta 

Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem 

FINĀLS 

1. Mērķi un uzdevumi. 
Noskaidrot Latvijas  spēcīgākos jaunos šahistus 6 vecuma grupās zēniem un  meitenēm  

(U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18).  Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE klasiskā 

 šaha reitingu. Popularizēt šahu Rīgā un Latvijā. 

 

2. Sacensību vadība. 
Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar  SIA Biznesa augstskola ''Turība'' 

Galvenais tiesnesis – Alberts Cimiņš (IA), alberts.cimins@inbox.lv. Galvenā tiesneša vietnieks:  Aivars 

Laizāns (IA)  Tiks pieaicināti vēl papildus palīgi un tiesneši. 

 

3. Vieta un laiks. 

2021. gada 23.-29. augusts 
Dalībnieku grupas (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18) zēni  un meitenes. 

Dalībnieku reģistrācija sākas no pulksten 14.00 līdz 15.30, izloze 23.08. pulksten 15.45, un pirmā kārta 

16.00 

Spēļu vieta: SIA Biznesa augstskola ''Turība'', Graudu iela 68. 2.stāvā. 

Kārtu grafiks: 
1.kārta 23.08. plkst. 16.00  

2.kārta 24.08. plkst. 16.00 

3.kārta 25.08.. plkst. 11.00 

4.kārta 25.08. plkst. 16.00 

5.kārta 26.08. plkst. 16.00 

6.kārta 27.08. plkst. 11.00 

7.kārta 27.08. plkst. 16.00 

8.kārta 28.08. plkst. 16.00 

9.kārta 29.08. plkst.11.00 

 

4. Dalībnieki. 
Sacensībās var piedalīties zēni, kuri ir izcīnījuši tiesības Latvijas 2021. gada 1/2 finālos savās vecuma 

grupās vai citās atlases sacensībās saskaņā ar turnīru nolikumiem. 

Meiteņu sacensībās var piedalīties: 

 grupā m-8 (2013. dz. g. un jaunākas) – ar vismaz IV sporta klasi, 

 grupā m-10 (2011. – 2012. dz. g.) – ar vismaz IV sporta klasi,  

grupā m-12 (2009. – 2010. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi,  

grupā m-14 (2007. – 2008. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi, 

 grupā m-16 (2005. – 2006. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi, 

 grupā m-18 (2003. – 2004. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi.  

 Par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai pavadošās personas. 

     5.Izcīņas kārtība. 

Sacensības zēniem notiek pēc riņķa sistēmas 9 kārtās, meitenēm-pēc riņķa sistēmas vai Šveices atkarībā 

no dalībnieču skaita 7-9 kārtās. Laika kontrole: 90 min.+30 sek. par gājienu katram dalībniekam. Ja 

dalībnieču skaits atļaus, tad tiks spēlētas 9 kārtas visās vecuma grupās. 

     6.Vietu noteikšanas kārtība 

Vienāda punktu skaita gadījumā riņķa sistēmas turnīros vietas nosaka pēc: Bergera koeficienta, 

savstarpējās spēles rezultāta, uzvaru skaita, spēles ar melnajām figūrām. 
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Šveices sistēmas turnīros- pēc uzlabotā Buholca (atmetot sliktāko rezultātu), Buholca (ar visiem 

rezultātiem, RST(Reitinga sasniegums turnīrā). 

7.Pieteikšanās 
Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 18.augustam, plkst.19.00. Pieteikumā jānorāda 

dalībnieka uzvārds, vārds sporta klase dzimšanas gads, kā arī FIDE ID numurs, vecuma grupa, treneris, 

dalībnieku saraksts tiek pieņemts no treneriem vai organizācijām. (Ja nav tad dzimšanas dati: gads, 

mēnesis, datums, vēlams e-pasts).alberts.cimins@inbox.lv, tālrunis: 28804664  

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā ar 

COVID-19  uz turnīra norises brīdi. 

Dalības maksa par turnīru - 20 EUR. (Maksā Rīgas un Pierīgas šahisti). 

Atgādinām, ka piedaloties šajos turnīros šahistiem ir jābūt licencētiem Latvijas Šaha  Federācijā. 

8.Apbalvošana 
1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem, medaļām un kausiem, iespējams citām 

pārsteiguma balvām. 

Pirmās vietas ieguvējs iegūst tiesības pēc izvēles piedalīties pasaules vai Eiropas jauniešu čempionātā, 

nākamās tiesības ir otrās vietas ieguvējiem. Par savu izvēli jāpaziņo Latvijas Šaha Federācijai mēneša 

laikā pēc tiesību iegūšanas uz e-pastu:info@sahafederacija.lv 

 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī 

jūsu dalību šajā pasākumā. Tā laikā var tikt fotografēts un filmēts, lai informētu sabiedrību atbilstoši 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks 

publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv un to oficiālajos mediju kontos. 

Turnīra rezultāti tiks publicēti www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.  

Īpašie noteikumi : 

Ņemot vērā  Covid-19 apstākļus  skatītājiem netiks ļauts atrasties ne spēļu zālē,kā aŗī pie spēļu zāles. 

Šis punkts attiecas  uz vecākiem, kā arī treneriem. 

Organizatoriem ir tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas sacensību norisē. 
 

Kā nokļūt? 

Vilciens “Rīga-Jelgava-Rīga”, pietura “Biznesa augstskola Turība” 

No dzelzceļa pieturas līdz augstskolai – 2 minūšu gājiens. 

Trolejbuss Nr. 27, pietura “Graudu iela” 

No trolejbusa pieturas līdz augstskolai – 5 minūšu gājiens. 

Trolejbuss Nr. 4, pietura “Līvciema iela” 

No autobusa pieturas līdz augstskolai – 12 minūšu gājiens. 

Autobuss Nr. 56, pietura “Graudu iela” 

No autobusa pieturas līdz augstskolai – 2 minūšu gājiens. 

Biznesa augstskolas Turība teritorijā pieejama plaša maksas autostāvvieta, kuras darbību nodrošina SIA “EuroPark Latvia”.  

Par autostāvvietu var norēķināties teritorijā izvietotajos automātos, augstskolas Studiju informācijas centrā, studentu viesnīcā 

vai, izmantojot aplikāciju “Mobilly”. 
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