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APSTIPRINĀTS 
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Prot. Nr. P-22/4 

Datumu sk. dokumenta laika zīmogā 

Reģ. Nr. LŠF-22-8-nl 

 

Latvijas 2022. gada jauniešu šaha čempionāta fināla 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķi un uzdevumi 

1.1. Noskaidrot Latvijas spēcīgākos jaunos šahistus katrā no 6 vecuma grupām zēniem un 

meitenēm (U-8, U-10, -U-12, U-14, U-16, U-18). 

1.2. Noskaidrot Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātu dalībniekus katrā no 6 vecuma grupām 

zēniem un meitenēm. 

1.3. Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE klasiskā šaha reitingu. 

 

2. Sacensību vadība 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija. 

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

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

alberts.cimins@inbox.lv. 

 

3. Sacensību vieta un laiks 

3.1. Sacensības notiek no 12.06.2022 līdz 16.06.2022. Rīgā, Graudu ielā 68, Biznesa 

augstskolas “Turība” telpās. 

3.2. Kārtu grafiks: 

Svētdiena 12. jūnijs 14:00 - 15:30 Reģistrācija 

  16:00 1. kārta 

Pirmdiena 13. jūnijs 11:00 2. kārta 
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  15:00 3. kārta 

Otrdiena 14. jūnijs 11:00 4. kārta 

  15:00 5. kārta 

Trešdiena 15. jūnijs 11:00 6. kārta 

  15:00 7. kārta 

Ceturtdiena 16. jūnijs 11:00 8. kārta 

  15:00 9. kārta 

  19:30 Apbalvošana 

 

4. Sacensību dalībnieki, noteikumi un dalības maksa 

4.1. Zēniem katrā vecuma grupā spēlē 10 dalībnieki, kuri ir izcīnījuši tiesības Latvijas 2022. 

gada jauniešu čempionātu pusfinālos vai citās atlases sacensībās saskaņā ar to nolikumiem. 

 4.1.1. Ņemot vērā nepietiekamu dalībnieku skaitu U-18 grupā zēniem, dalībai šajā 

vecuma grupā var pieteikties arī dalībnieki, kuri nav izcīnījuši tiesības piedalīties Sacensībās, 

bet ar vismaz I sporta klasi šahā. Tiesības piedalīties Sacensībās iegūs dalībnieks ar visaugstāko 

novērtējumu. Šādu dalībnieku prioritārs saraksts tiek sastādīts pēc: 

● klasiskā šaha reitinga uz š.g. 1. jūniju; 

● 2021. gada Latvijas jauniešu čempionāta rezultātiem. 

4.2. Ja kāds no dalībniekiem, kurš ir izcīnījis tiesības piedalīties finālsacensībās, atsakās no 

dalības Sacensībās, viņa vieta tiek piedāvāta nākamajam dalībniekam atbilstoši Latvijas 2022. 

gada jauniešu čempionāta pusfināla rezultātiem. 

4.3. Meiteņu sacensībās var piedalīties: 

4.3.1. grupā G-8  (2014. dz. g. un jaunākas) – ar vismaz IV sporta klasi; 

4.3.2. grupā G-10 (2012. – 2013. dz. g.) – ar vismaz IV sporta klasi; 

4.3.3. grupā G-12 (2010. – 2011. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi;  

4.3.4. grupā G-14 (2008. – 2009. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi; 

4.3.5  grupā G-16 (2006. – 2007. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi; 

4.3.6. grupā G-18 (2004. – 2005. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi. 

4.4. Dalības maksa sacensībās ir 10 EUR katram dalībniekam. 

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

apmērā. 

 

     5. Izcīņas kārtība 

5.1. Sacensības zēniem notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc riņķa sistēmas 9 kārtās. 
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5.2. Sacensības meitenēm notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc riņķa vai Šveices sistēmas 

7 – 9 kārtās atkarībā no dalībnieču skaita. 

5.3. Izlozi veic datorprogramma “Swiss Manager”. 

5.4. Laika kontrole visās grupās ir 60 minūtes uz partiju katram dalībniekam + 30 sekundes 

par katru izdarīto gājienu, sākot no pirmā. 

5.5. Visās grupās tiek apskaitīts FIDE klasiskā šaha reitings. 

5.6. 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 riņķa sistēmas turnīros vietas nosaka pēc: 

6.1.1. Savstarpējās spēles rezultāta; 

6.1.2. Bergera koeficienta; 

6.1.3. Uzvaru skaita; 

6.1.4. Koja sistēmas; 

6.1.5. Ja visi minētie papildrādītāji ir vienādi, godalgoto vietu noskaidrošanai tiek 

nozīmēts papildus mačs. Papildus mačā uzreiz pēc pamatturnīra beigām tiks izspēlētas 

divas partijas ar laika kontroli 25 minūtes + 10 sekundes pat gājienu, neizšķirta 

gadījumā – divas partijas ar laika kontroli 5 minūtes + 3 sekundes par gājienu. Ja pēc 

papildus mača uzvarētājs joprojām nav skaidrs, tiek izspēlēta viena partija ar laika 

kontroli 5 minūtes baltajiem un 4 minūtes melnajiem – neizšķirta gadījumā uzvar 

melnie. 

6.2. Vienāda punktu skaita gadījumā Šveices sistēmas turnīros vietas nosaka pēc: 

 6.2.1. Uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu); 

 6.2.2. Buholca koeficienta; 

 6.2.3. Reitinga sasnieguma turnīrā.  

 

7. Apbalvošana 

7.1. Sacensību uzvarētājus katrā vecuma grupā apbalvo ar kausiem, medaļām un diplomiem, 

2. un 3. vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem. 

7.2. Sacensību uzvarētāji savās vecuma grupās iegūst tiesības pēc izvēles piedalīties Pasaules 

vai Eiropas jauniešu čempionātā. Nākamās tiesības ir otrās vietas ieguvējiem. Par savu izvēli 

jāpaziņo Latvijas Šaha federācijai 2 nedēļu laikā pēc Sacensību noslēguma pa e-pastu 

info@sahafederacija.lv. 
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7.3. Papildus informācijas par Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem: 

Sacensības Norises vieta Datumi 

Pasaules jauniešu čempionāts (U14 – U18) Mamaja, Rumānija 05.09. – 18.09.2022 

Pasaules kadetu čempionāts (U8 – U12) Batumi, Gruzija 15.09. – 28.09.2022 

Eiropas jauniešu čempionāts (U8 – U18) Antālija, Turcija 05.11. - 15.11.2022 

 

8. Pieteikšanās 

8.1. Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2022. gada 10. jūnijam. Pieteikumi jāiesniedz 

elektroniski sacensību galvenajam tiesnesim Albertam Cimiņam pa e-pastu 

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

FIDE ID numurs, treneris vai klubs.  

 

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 jauniešu 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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