Lielmeistara Jevgeņija Svešņikova piemiņas blics
Nolikums
1. Mērķi un uzdevumi
Popularizēt šahu Rīgas pilsētā, Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību.
Pieminēt lielmeistaru Jevgeņiju Svešņikovu (1950-2021).
2. Sacensību vadība
Sacensības organizē Aleksejs Širovs sadarbībā ar Rīgas un Latvijas Šaha federācijām.
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (IA) – tālrunis: 28804664, alberts.cimins@inbox.lv
3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments
Turnīrs notiks 2022. gada 18.februārī.viesnīcā Pullman, Jēkaba iela 24.
Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE ātrspēles (blica) šaha noteikumiem pēc Šveices sistēmas 12 kārtās,
laika kontrole: 5 minūtes uz visu partiju + 3 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā (5+3).
Dalībniekiem ierašanās laiks līdz 16.45, (turnīra ilgums aptuveni līdz 21.00)
Turnīrā var piedalīties jebkuras sporta klases šahists, tiks aprēķināts FIDE šaha reitings ( blitz).
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka
dalībnieku startam.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta
(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā.)
4. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi

Pieteikumi: alberts.cimins@inbox.lv , jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta klase,
FIDE klasiskā šaha reitings, pilsēta vai klubs. Ja nav FIDE ID numurs, tad jāiesniedz dzimšanas dati.
Dalības maksa – 10 EUR (kategorijai S-50 un vecākiem), GM un WGM bez maksas (S-50 un vecāki)
Jaunākie dalībnieki maksā 50 eiro, Pullman šaha čempionāta dalībniekiem 40 eiro. (19.-20. februārī)
5. Apbalvošana:
Plānotais balvu fonds ir 70-80% no iemaksām, sponsoru līdzekļiem un ziedojumiem.
Balvu fonds -1650 eiro.
Naudas balva eiro: Galvenās balvas: I vieta-250 EUR, II vieta-200 EUR, III vieta-150 EUR, IV vieta-120 EUR,
V vieta-100 EUR, VI vieta-80 EUR, VII vieta-70 EUR, Dāmu balvas I vieta-100, II vieta-60 EUR.
Kategorijā-S60- I vieta-60 EUR, II vieta-50 EUR, dāmu balva-60 EUR
Kategorijā-S70- I vieta-70 EUR, II vieta-50 EUR, dāmu balva-70 EUR
Kategorijā-S80- I vieta-80 EUR. Dāmu balva-80 EUR.
Turnīra organizators patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.
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.

Epidemioloģiskie drošības noteikumi
Turnīrs notiek saskaņā ar turnīra norises laikā spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem,
kas attiecas uz turnīra norises vietu. Turnīrā var piedalīties tikai personas ar derīgu covid-19
vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, skolnieki ar testu.
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

