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Nolikums 

 

Latgales 2023. gada atklātajam jauniešu čempionātam šahā 

 

Mērķi un uzdevumi 

1.1. Šaha popularizācija. 

1.2. Noskaidrot Latgales spēcīgākos jaunos šahistus. 

Vieta un laiks 

Maltas šaha klubs (Sporta 5, Maltas vidusskolas 3.stāvs)  

2023. gada 21. un 22. janvārī. Sākums - 21.01.2023. plkst.1000, reģistrācija – 

no 900 

Dalībnieki 

           A turnīrā – dalībnieki, kas dzimuši 2007. gadā un jaunāki ar 1. un  

                  2. sporta klasi. 

           B turnīrā – dalībnieki, kas dzimušas 2007. gadā un jaunāki ar 3. un 4. sporta   

           klasi. 

Sacensību norise 

           FIDE noteikumi. 

           A turnīrā – Šveices sistēma 7 kārtās, apdomas laiks: 40 minūtes + 15     

                  sekundes uz partiju katram dalībniekam. 

           B turnīrā - Šveices sistēma 8 kārtās, apdomas laiks: 25 minūtes + 10     

                  sekundes uz partiju katram dalībniekam . 

Izlozi un rezultātu aprēķinu veic datorprogramma Swiss Manager. 

Sacensību galvenais tiesnesis – FA Anatolijs Jasinskis (FIDE ID 11612010). 

Sacensību tiesnesis – NA Aleksandrs Vasiļkovs (FIDE ID 11608412). 

Dalībnieku vietas nosaka pēc iegūto punktu summas. Vienāda punktu skaita gadījumā 

dalībnieku vietas nosaka pēc: 

            1)  Uzlabotā Buholca koeficienta; 

2)  Buholca koeficienta; 

3)  RST koeficienta;  

            Sacensībās tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings. Dalības maksas nav. 

Pieteikumi 

Līdz 2023. gada 18. janvārim 

 A. Jasinskis, e-mail: anatolijsjasinskis@inbox.lv 

 Pieteikumā jānorāda dalībnieka FIDE ID un reitings. 

 Epidemioloģiskie drošības noteikumi. Turnīrs notiek saskaņā ar turnīra norises  

laikā spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, kas attiecas uz turnīra 

norises vietu.  

Uzvarētāju apbalvošana. 

            1.-3.vietu ieguvēji A turnīrā tiek apbalvoti ar Rēzeknes novada Sporta skolas  

kausiem un diplomiem (zēni un meitenes atsevišķi), 4.-6. vietu ieguvēji ar medaļām. 

B turnīrā ar kausiem un diplomiem tiek apbalvoti 1.-3.vietu ieguvēji.  
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Personas datu apstrāde. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju 

un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.  

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un 

tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki vai 

to pilnvarota persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu. Organizatori nav 

atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

 


