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Latgales Jauniešu šaha līgas  

V sezonas Komandu čempionāta  

 

 

Nolikums 

 

1.Mērķi un uzdevumi. 

 

1. Popularizēt šahu Latgales reģiona bērnu un pusaudžu vidū. 

2. Pilnveidot jauno šahistu meistarību. 

3. Noskaidrot Latgales spēcīgāko komandu šahā. 

 

2. Sacensību vadība. 

 

Sacensības organizē: Rēzeknes novada BJSS.  

Galvenais tiesnesis: FA Anatolijs Jasinskis, FIDE ID 11612010, tālr. 29945881 

Tiesnesis:           NA Aleksandrs Vasiļkovs, FIDE ID 11608412, tālr. 26445068 

 

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki. 

 

Sacensībās piedalās Austrumlatvijas reģiona skolēni. 

Komandas ieskaitē 3 zēni un viena meitene, 2007.g. dzimušie un jaunāki bez sporta klašu 

ierobežojuma. Var pieteikt vairāk, kā 4 spēlētājus vienai komandai. Sacensības notiks trijos 

posmos: 

2022. gada 25. novembrī (piektdien); plkst. 11.00; reģistrācija līdz plkst.10.45  

2023. gada 06. janvārī     (piektdien); plkst. 11.00; reģistrācija līdz plkst.10.45  

2023. gada 24. martā       (piektdien); plkst. 11.00; reģistrācija līdz plkst.10.45  

Maltas šaha kluba telpās, Sporta ielā 5, Maltā, Rēzeknes novadā. 

 

4. Čempionāta sistēma un reglaments. 

 

Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem, pēc Šveices sistēmas individuāli ar 

komandas ieskaiti (katrā posmā 3 labāko zēnu un 1 labākās meitenes rezultāti veido 

komandas punktus).  

25.11.2022. un 06.01.2023. - 4. kārtas, 24.03.2023. – 3 kārtas. Laika kontrole 25 minūtes 

katram uz visu partiju plus 10 sekundes par gājienu. Viens spēlētājs visos posmos pārstāv 

tikai vienu komandu. Komandas spēlētāju skaits katrā posmā nav ierobežots. 

 

5. Vērtēšana. 

 

Komandu vietas nosaka pēc iegūto individuālo punktu summas, kuru veido katrā posmā 3 

labāko zēnu un labākās meitenes rezultāti. Vienāda punktu skaita gadījumā pēc:  

1) Uzlabotā Buholca koef.; 2) Buholca koef.; 3) RST. 



Ja visi iepriekš minētie papildus rādītāji dalībniekiem (1.-3. vietu ieguvējiem) ir 

vienādi, vietas tiek noteiktas, lozējot krāsu un spēlējot līdz pirmajai uzvarai papildus partiju 

ar laika kontroli: 4 minūtes + 2 sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

Pēc katra posma dalībniekiem tiek piešķirti punkti, kuri tiks apkopoti kopēja tabulā. 

Skaitīšanas sistēma sekojoša*: 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 50 42 35 29 24 20 17 15 13 12 

Vieta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punkti 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

* sākot ar 21.vietu dalībnieks saņems 1 ieskaites punktu  

 

6. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi. 

 

Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: <anatolijsjasinskis@inbox.lv> 

ne vēlāk kā līdz 2022. gada 21. novembrim plkst. 18.00, jāuzrāda komandas nosaukums, 

dalībnieku uzvārds, vārds, dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ātrā šaha reitings ja ir. Par 

dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild spēlētāju vecāki vai 

komandējošās organizācijas. Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties sacensībās. 

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai dalībnieki. 

 

7. Apbalvošana. 

 

Komandas, 1.–3. vietas ieguvējas, apbalvo ar diplomiem un kausiem, to dalībniekus un 1.–

3. vietas ieguvējus individuāli (grupās U11 un U14, atsevišķi zēnus un meitenes), apbalvo 

ar diplomiem un kausiem, 4.-6. vietas ieguvējus individuāli (grupās U11 un U14, atsevišķi 

zēnus un meitenes) – ar medaļām. Katrā posmā trīs labākās komandas un dalībniekus tiek 

apbalvotas ar saldām balvām. 

 

8. Personas datu apstrāde.  

 

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; www.rezeknesnovads.lv:  oficiālajos sociālo mediju kontos. 

Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com  

 

9. Piezīmes.  
 

Sacensības notiks ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai.  
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