APSTIPRINU:
Rēzeknes pilsētas domes
Sporta pārvaldes vadītājs
A. Grehovs
2021. gada 28. jūnijā

NOLIKUMS
Rēzeknes pilsētas atklātais posmu
Tempo turnīrs šahā „Rēzekne-2021”
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt šaha spēli Rēzeknes pilsētā.
1.2. Paaugstināt šahistu meistarību.
1.3. Noskaidrot spēcīgākos ātrā šaha spēlētājus.

2. Vieta un laiks.
Rēzeknes pilsētas atklātais Tempo turnīrs šahā „Rēzekne-2021”, ievērojot valstī noteiktās
normas vasaras periodā notiek ārā, Sporta pārvaldes teritorijā, 18. novembra ielā 39, Rēzeknē
saskaņā ar spēļu grafiku sākot ar 03.07.2021. Sacensību sākums plkst. 10:00.

3. Sacensību vadība.
Sacensības organizē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar Šaha klubu.
Sacensību galvenais tiesnesis - Aleksandrs Vasiļkovs, FIDE ID 11608412, nacionālā kategorija.

4. Dalībnieki un sacensību reglaments.
Temp turnīrā drīkst piedalīties dalībnieki, kuriem ir vismaz III sporta klase.
Tempo turnīrs notiek 9 posmos. Turnīrā spēles norisinās pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.
Laika kontrole: 12 minūtes + 3 sekundes par gājienu katram dalībniekam.
Dalībnieku vietas katrā no posmiem nosaka pēc iegūto punktu summas. Vienādas punktu
summas gadījumā dalībnieku vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta; 2) Buholca
koeficienta; 3) Reitinga sasnieguma turnīrā. Ja visi iepriekš minētie papildus rādītāji 1.-3. vietu
ieguvējiem ir vienādi, vietas tiek noteiktas, lozējot krāsu un spēlējot līdz pirmajai uzvarai
papildus partiju ar laika kontroli: 3 minūtes + 2 sekundes par gājienu katram dalībniekam.
Tempo turnīra katram dalībniekam par attiecīgo nospēlēto posmu Kopvērtējuma ieskaitē
tiek piešķirti tik punktu, cik attiecīgajā posmā dalībnieks tos ir izcīnījis. Atsevišķos posmos
iespējams FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins.
Tempo turnīra kopvērtējumā tiek ņemta vērā katra dalībnieka 6 labāko posmu rezultātu
summa. Par Kopvērtējuma uzvarētāju Tempo turnīrā kļūst dalībnieks, kurš Kopvērtējuma
ieskaitē ieguvis lielāko punktu summu. Ja dalībniekiem ir vienāda Kopvērtējuma ieskaites
punktu summa, dalībnieku vietas nosaka pēc: 1) dalībnieka Tempo turnīra posmos visvairāk
iegūto punktu skaita; 2) dalībnieka, kurš ir piedalījies vairākos Tempo turnīra posmos.

5. Apbalvošana.
Tempo turnīra attiecīgā posma kopvērtējuma un jauniešu vērtējuma 1.-3.vietu ieguvēji
tiek apbalvoti ar piemiņas veltēm (kopā 6).
Gada kopvērtējumā ar attiecīgās pakāpes kausiem un diplomiem tiek apbalvoti
1.-6.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā:
Jaunieši:
2003. gadā dzimušie un jaunāki (U18);
Open grupa: 2002. gadā dzimušie un vecāki (19+);
Sacensību organizētājs patur tiesības mainīt vai papildināt balvu fondu.
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. (Iespējamas izmaiņas sakarā ar epidemioloģisko situāciju).

