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Latvijas 2016.gada komandu čempionāts šahā I līgas nolikums
Popularizēt šahu Rīgas un Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību.
Noskaidrot Latvijas spēcīgākas komandas šahā I līgā 2016.gadā.

2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju.
Turnīra direktors: Artūrs Mihailovs (Nacionālās kategorijas tiesnesis) tālrunis: 26378722
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664
alberts.cimins@inbox.lv ; www.sahafederacija.lv;
Nacionālās kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki.
Sacensībās piedalās Latvijas klubu komandas.
Sacensības notiks divos posmos: 2016.gada 5.-6. jūnijs (sestdiena, svētdiena)- 4 kārtas un 2016.gada 20-21.
augusts (sestdiena, svētdiena)- 3 kārtas, Rīgas Šaha federācijas telpās Maskavas ielā 32/4- 2.stāvā.
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas piesaka
dalībnieku sacensībām.

4.Čempionāta sistēma un reglaments.
Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar laika kontroli 60 minūtes uz
visu partiju plus 30 sekundes par katru gājienu. (60+30)
Mači notiek pie četriem galdiņiem. Pie 4. galdiņā ir jāspēlē sievietei.
Čempionātā tiek apskaitīts FIDE klasiskā šaha reitings pēc katra posma (1.-4 kārta), (5.-7. kārta),
Par komandas uzvaru tiek piešķirti- 2 punkti, par neizšķirtu-1punkts, par zaudējumu-0 punktu.
Ja punktu skaits ir vienāds, tad 1. kopējie punkti, 2.savstarpējais mačs,3. Bergera koeficients.

6.Papildus noteikumi.
6.1. 2016. gada čempionāta komandas izcīnījušas I vietu tiesības piedalīties 2017. gada Latvijas
komandu čempionāta augstākajā līgā.
6.2. Komandas kapteinis noteiktajā termiņā iesniedz pieteikumu, kurā ir ne vairāk kā 8 dalībnieku un
secībā, kuru nevar mainīt.
6.3. Uz katru maču komanda iesniedz sastāva pieteikumu, kas sastāv no četriem dalībniekiem 15
minūtes pirms mača sākuma.
6.4.Vienas komandas sastāvā mača laikā nevar būt vairāk par 2 ārzemju šahistiem.
6.5. I līgas turnīrā nedrīkst piedalīties šahisti, kas tika pieteikti 2016. gada augstākās līgas
komandu sastāvos, izņemot šahistus kuri ir dzimuši 1998. gadā vai jaunāki.
6.6 Ja komanda uzskata, ka tiek nodarīts kaitējums, kapteinis iesniedz prote stu ar ķīlas naudu
100 EUR apmērā, kas tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts.
6.7 Turnīra balvu fonds tiks paziņots pirmā posma laikā.
5.Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi.
Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 2016. gada 30.maijam plkst.
19.00 jāuzrāda komandas nosaukums, dalībnieku uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta klase, FIDE klasiskā
šaha reitings (ja nav tad nacionālais). Dalības maksa: 50 EUR no komandas.
Lūgums savlaicīgi reģistrēties turnīram.

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

Sastādīja: Alberts Cimiņš – alberts.cimins@inbox.lv

