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Latvijas 2022. gada vīriešu šaha čempionāta fināla

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Noskaidrot Latvijas spēcīgākos šahistus vīriešu konkurencē 2022. gadā.

1.2. Popularizēt šahu Latvijā, paaugstināt Latvijas šahistu meistarību.

1.3. Noteikt Latvijas izlases kandidātu sarakstu dalībai 44. pasaules šaha olimpiādē.

2. Sacensību vadība

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija.

2.2. Sacensību galvenais atbalstītājs ir Transporta un sakaru institūtu (TSI).

2.3. Sacensību direktors - IA Toms Kalniņš, (+371) 29967610, info@sahafederacija.lv.

2.4. Sacensību galvenais tiesnesis - IA Alberts Cimiņš, tālr. (+371) 28804664,

alberts.cimins@inbox.lv.

3. Sacensību vieta un laiks

3.1. Sacensības notiek no 27.04.2022 līdz 04.05.2022 Rīgā, Lomonosova ielā 1, Transporta

un sakaru institūta telpās.

3.2. Kārtu grafiks:

Trešdiena 27. aprīlis 16:00 - 17:30 Reģistrācija

18:00 1. kārta

Ceturtdiena 28. aprīlis 18:00 2. kārta
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Piektdiena 29. aprīlis 18:00 3. kārta

Sestdiena 30. aprīlis 11:00 4. kārta

17:00 5. kārta

Svētdiena 1.maijs 15:00 6. kārta

Pirmdiena 2.maijs 18:00 7. kārta

Otrdiena 3.maijs 18:00 8. kārta

Trešdiena 4.maijs 11:00 9. kārta

16:00 Apbalvošana

4. Sacensību dalībnieki, noteikumi un dalības maksa

4.1. Sacensībās var piedalīties:

4.1.1. Latvijas Šaha federāciju pārstāvošie lielmeistari (GM), starptautiskie meistari

(IM), FIDE meistari (FM) un FIDE meistarkandidāti (CM);

4.1.2. Latvijas 2021. gada vīriešu čempionāta pirmo desmit vietu ieguvēji;

4.1.3. Latvijas 2022. gada vīriešu čempionāta pusfināla pirmo astoņu vietu ieguvēji;

4.1.4. Latvijas 2022. gada Vidzemes reģionālās atlases pirmo trīs vietu ieguvēji;

4.1.5. Latvijas 2022. gada Latgales reģionālās atlases pirmo divu vietu ieguvēji;

4.1.6. Latvijas 2022. gada Zemgales reģionālās atlases pirmo divu vietu ieguvēji;

4.1.7. Latvijas 2022. gada Kurzemes reģionālās atlases pirmās vietas ieguvējs;

4.1.8. U-23 vecuma grupas dalībnieki, kuru FIDE klasiskā šaha reitings uz

01.04.2022 ir vismaz 2000;

4.1.9. Citi dalībnieki, kuri neatbilst augstāk minētiem kritērijiem, samaksājot

paaugstinātu dalības maksu - 150 EUR.

4.2. Dalības maksa Sacensībās ir 30 EUR katram dalībniekam. FM un CM titulu

īpašniekiem, kā arī U-18 grupas jauniešiem (dzimuši 2004. gadā un jaunāki) un S-65 grupas

senioriem (dzimuši 1957. gadā un vecāki) dalības maksa ir 25 EUR. GM un IM titulu

īpašnieki ir atbrīvoti no dalības maksas Sacensībās.

4.3. Sacensību dalībniekiem jābūt nomaksātām spēlētāju licencēm par 2022. gadu 10 EUR

apmērā.

5. Izcīņas kārtība

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 9 kārtās.

5.2. Laika kontrole ir 90 minūtes uz partiju katram dalībniekam + 30 sekundes par katru

izdarīto gājienu, sākot no pirmā.
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5.3. Sacensībās tiek apskaitīts FIDE klasiskā šaha reitings.

5.4. Izlozi veic datorprogramma “Swiss Manager”.

5.5. Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk kā 30 minūtes, tad pretiniekam tiek piešķirta uzvara bez

spēles.

6. Vietu noteikšanas kārtība

6.1. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji:

6.1.1. Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko rezultātu);

6.1.2. Buholca koeficients;

6.1.3. Reitinga sasniegums turnīrā (RST).

7. Apbalvošana

7.1. Sacensību naudas balvu fondu veido dalībnieku iemaksas. 1. vietas naudas balva tiek

garantēta 450 EUR apmērā. Paredzētas 6 pamata balvas un specbalvas labākajam jaunietim

(2004. dz.g. un jaunāki) un senioram (1962. dz.g. un vecāki). Balvas dalītas netiek.

7.2. Sacensību pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām un diplomiem.

Sacensību uzvarētājs iegūst Latvijas 2022. gada čempiona nosaukumu.

7.3. Dalībnieks ar labāko rezultātu U-23 vecuma grupā tiks iekļauts Latvijas izlases sarakstā

dalībai 44. pasaules šaha olimpiādē. Nosakot pārējo Latvijas izlases sastāvu dalībai Pasaules

šaha olimpiādē, čempionāta rezultāti tiks uzskatīti par vienu no svarīgākajiem atlases

kritērijiem.

8. Pieteikšanās

8.1. Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2022. gada 25. aprīlim. Pieteikumi jāiesniedz

elektroniski sacensību galvenajam tiesnesim Albertam Cimiņam pa e-pastu

alberts.cimins@inbox.lv. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds sporta klase vai

tituls un FIDE ID numurs.

8.2. Pēc vienošanās ar organizatoriem lielmeistari, kuru dzīvesvieta ir ārpus Rīgas, var

pretendēt uz vienreizēju kompensāciju 100 EUR apmērā. Lielmeistariem, kurus interesē šī

iespēja, jāsazinās ar turnīra direktoru ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms turnīra sākuma.
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9. Citi noteikumi

9.1. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa,

naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, sedz Sacensību dalībnieki vai viņu

pārstāvētās organizācijas.

9.2. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa

atbilstību sacensībām.

9.3. Par nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild vecāki vai

organizācija, kura piesaka dalībnieku startam.

9.4. Latvijas 2022. gada vīriešu čempionāta fināls 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, oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru

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

9.5. Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas turnīra nolikumā līdz turnīra

sākumam.

Valdes loceklis T. Kalniņš

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN

SATUR LAIKA ZĪMOGU.
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