
 
 

 
 

 

 “Latvijai 103”  

Šaha blics lichess.org 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķis  
Veicināt šaha spēles popularitāti Rīgā, Latvijā un pasaulē.Paaugstināt spēlētāju meistarību. 

            Atzīmēt Latvijas 103. dzimšanas dienu. 
2. Izcīņas kārtība  

Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Apdomas laiks: 5 minūtes līdz partijas beigām katram 
dalībniekam + 3 sekundes par katru gājienu.(starp kārtām 2 minūtes pauze) 

3. Sacensību vadība  
Sacensības organizē Latvijas Šaha Federācija. 
Galvenais tiesnesis – (IA) Alberts Cimiņš (tālr).28804664) alberts.cimins@inbox.lv 
Galvenā tiesneša vietnieks - (IA) Aivars Laizāns (tālr. 26498488) 
Anti krāpšanās tiesnesis- (IA) Vairis Kurpnieks (tālr.29435429) 

4. Dalībnieki  
Sacensībās var piedalīties jebkuras sporta klases šahists.  

5. Vieta un laiks 
Sacensības notiek  2021. gada 18. novembrī, interneta platformā: lichess.org. 

Plkst.18.00 
komanda:Latvijas Šahs-2020, https://lichess.org/team/latvijas-sahs-2020 (jāpiereģistrējas klubā) 
Turnīrs šeit:https://lichess.org/swiss/X3gqMTnH(Turnīra parole:Federācija64 )  

6. Pieteikšanās  
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 18. novembrim, plkst.16.00 pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv 
28804664 (Alberts). Pieteikumā jānorāda uzvārds, vārds, lichess vārds. 

7. Vietu noteikšanas kārtība 
Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā: 

Lichesa koeficients;  
8. Dalības maksa: – 0 EUR (Latvijas šahistiem), pārējiem-10 EUR 

I vieta- 20 EUR , II vieta-15 EUR, III vieta-10 EUR. 
Balvu fonds var tikt mainīts, ja būs sponsori. 
Naudas balvas tiks izmaksātas ar pārskaitījumiem.(četru dienu laikā) 
 
Anti cheating (pretkrāpšanās) noteikumi: 
 
Turnīra krāpšanās novēršanas komisija: IA Alberts Cimiņš, IA Aivars Laizāns un IAVairis 

Kurpnieks. 

Pretkrāpšanās komisija var nereģistrēt dalībnieku, ja ir ticis iepriekš pieķerts negodīgā spēlē vai ja ir 

mazākās aizdomas. 
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 19.11.2021. 
 
Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka organizatoru lēmuma gadījumā par 
krāpšanos turnīrā, dalībnieks nevar apstrīdēt organizatoru lēmumu. 
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