
 

Latvijas 2016. gada klubu kausa šahā 

NOLIKUMS 

1.Vieta un laiks 

1.1.Turnīrs notiek 2016. gada  4.decembrī (svētdiena). Sacensības norisināsies Aktīvās atpūtas 

centrā "Joker klubs", restorānā ''AndaVella''  (Katrīnas ielā 12, Rīga). 

1.2.Kārtu grafiks ir šāds: 

4.decembrī 

 

 Laiks  Kārtas 

10:00–10.45 Reģistrācija 

11:15:00 1. kārta 

12:15:00 2. kārta 

13:15:00 3. kārta 

14:00–

15:10 
Pusdienas pārtraukums 

15:15:00 4. kārta 

16:15:00 5. kārta 

17:15:00 6. kārta 

18:15:00 7. kārta 

19:30:00 Noslēgums 

2.Izspēles kārtība 

2.1.Pietiekama komandu skaita gadījumā turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtas.  

Ja komandu skaits ir 10 un mazāk, tad riņķa sistēma. 

Izlozi veic programma Swiss Manager pēc FIDE ātrā šaha reitingiem. Starta numuri komandām tiek 

piešķirti pēc pamatsastāva vidējā reitinga. 

2.2.Laika kontrole: 15 minūtes plus 10 sekundes par katru izdarīto gājienu (15+10). 

2.3.Turnīrs notiek pēc FIDE ātrā šaha (Rapid) noteikumiem. 

2.4.Mači notiek pie pieciem galdiņiem. Pie 5. galdiņa ir jāspēlē sievietei (respektīvi, (4+1). 

2.5.Turnīrā apskaita FIDE ātrā šaha reitingu. 

2.6.Gan komanda, gan atsevišķi spēlētāji drīkst kavēt uz maču ne vairāk kā 15 minūtes vai līdz 

brīdim, kad beidzas apdomas laiks. Dalībniekiem, kas kavē kārtu, tiek palaists apdomas laiks. 

Komanda maču var uzsākt, ja ir ieradušies vismaz 3 spēlētāji. 

2.7 Turnīra organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

3.Pieteikumi 



3.1.Komandas pieteikšanās termiņš ir 2016. gada 30. novembris, norādot komandas nosaukumu, 

kapteini, kontaktinformāciju (kapteiņa e–pastu un telefonu) un provizorisku komandas sastāvu. 

Komandas pieteikšanai jāizmanto LŠF piedāvāto veidlapu. Pieteikumi jāiesniedz pa e–pastu 

turnīra tiesnesim:alberts.cimins@inbox.lv 

3.2.Organizatori patur tiesības nepielaist sacensībām komandas, kas iesniegušas pieteikumus pēc 

30. novembra vai palielināt šo komandu dalības maksu par 15 EUR. 

3.3.Galīgais komandas sastāvs jāapstiprina līdz 4. decembra 10:25. Ja galīgajā sastāvā ir vairāk 

dalībnieku kā provizoriskajā, jāsamaksā atlikušā dalības maksas daļa saskaņā ar punktu 5.2. 

3.4.Komandas pieteikums ir sakārtota spēlētāju secība, kurā ir ne vairāk kā 10 dalībnieki ar ne 

mazāku kā 1. sporta klasi. 

3.5.Uz katru maču komanda iesniedz sastāva pieteikumu, kas sastāv no pieciem dalībniekiem. 

Galdiņu secību nosaka 3.4 minētā spēlētāju secība. Izņēmums ir sieviešu galdiņš, pie kura jāspēlē 

komandas pieteikumā viszemāk esošajai sievietei no mača pieteikumā iekļautajām. 

4.Vietu noteikšana 

4.1.Par katru uzvarēto maču komanda saņem divus punktus, neatkarīgi, ar kādu rezultātu mačs ir 

uzvarēts. Par neizšķirtu maču komanda saņem vienu punktu. Par zaudētu maču komanda punktus 

nesaņem. Ja turnīrā piedalās nepāra skaita komandas, tad  komanda, kura saņem plusu tiek ieskaitīts 

neizšķirts (2.5p.) 

4.2.Komandu ieņemtās vietas tiek noteiktas pēc 4.1. punktā aprakstīto punktu summas jeb tā 

saucamajiem „lielajiem punktiem”. Ja šī summa ir vienāda, tad tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 

4.2.1.Punktu skaits atsevišķās partijās jeb tā saucamie „mazie punkti”. 

4.2.2.Uzlabotais Buholca koeficients, kurā atmests labākais un sliktākais rezultāts. 

4.2.3.Buholca koeficients. 

4.2.4.Savstarpējais mačs vai mači. 

4.2.5.Ja visi minētie papildrādītāji ir vienādi, tad Latvijas klubu kausa ieguvēja noskaidrošanai tiek 

nozīmēts papildus mačs. 

5.Dalības maksa, apbalvošana un turnīra organizācija 

5.1.Turnīru organizē Latvijas Šaha Federācija. 

5.2.Turnīra dalības maksa ir 13 EUR ( par 5 EUR tiks izsniegts talons, kuru varēs izmantot 

restorānā ēdināšanai) par katru komandas pieteikumā ierakstīto dalībnieku. Dalības maksu un LŠF 

2016. gada biedru naudas var iemaksāt Latvijas Šaha federācijas kontā LV76PARX0000245131011 

vai reģistrācijas laikā 4. decembrī. Gadījumā, ja klubam, kas veido komandu, juridisku iemeslu dēļ 

nav iespēju kļūt par Latvijas Šaha Federācijas biedru un tās sastāvā ir kāds dalībnieks, kas nav 

biedrs kādam no Latvijas Šaha Federācijas biedriem, tad par katru šādu dalībnieku ir jāsamaksā 

papildus 8 EUR pie komandas dalības maksas. Turpmāk 2016. gadā šīs dalībnieks tiks pielīdzināts 

tām personām, kas ir biedri kādam no Latvijas Šaha Federācijas biedriem. 

5.3.Latvijas Šaha Federācija nodrošina inventāru, telpas, tiesnešu apmaksu, FIDE ātrā šaha reitingu 

apskaiti, diplomus, medaļas, kā arī kausus pirmajām 3 vietām. 

5.4.Ja turnīrā piedalās vismaz 16 komandas, turnīra balvu fonds tiek garantēts vismaz 1100 EUR 

apmērā. Mazāka komandu skaita gadījumā balvu fonds var tikt proporcionāli samazināts

 Ar naudas balvām tiek apbalvotas vismaz pirmās 3. vietas ieguvušās komandas. Precīzs balvu 

fonds un balvu sadalījums tiks paziņots 4. decembrī. 

5.5.Klubs, ko pārstāv turnīrā augstāko vietu ieguvusī komanda no tām, kas nav ieguvušas tiesības 

piedalīties 2017. gada Latvijas komandu čempionāta (LKČ) augstākajā līgā, garantē šādas tiesības. 

5.6.Turnīru atbalsta Latvijas Šaha federācija. Citi atbalstītāji ir laipni aicināti pievienoties. 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/cc7f0bd1b8cd41b196cb63bcb899d755/Latvijas-klubu-kausa-2014-nolikums.htm#page_2
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/cc7f0bd1b8cd41b196cb63bcb899d755/Latvijas-klubu-kausa-2014-nolikums.htm#page_2
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/cc7f0bd1b8cd41b196cb63bcb899d755/Latvijas-klubu-kausa-2014-nolikums.htm#page_2


5.7.Sacensību galvenais tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis LŠF valdes loceklis Alberts 

Cimiņš: alberts.cimins@inbox.lv, +371 28804664, 

Nacionālās kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns. 

Nacionālās kategorijas tiesnesis: Artūrs Mihailovs. 

5.8.Turnīra organizatori: Turnīra direktors ir Artūrs Mihailovs: termo.eko@balticom.lv 

, +371 26378722 

5.9.Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt nepieciešamās izmaiņas nolikumā, ja tās nepamatoti 

neaizskar kādas komandas intereses. Gadījumā, ja kāda komanda ir pārliecināta, ka nolikuma 

izmaiņas ir nepamatoti vērstas pret šo komandu, komandas kapteinis var iesniegt protestu saskaņā 

ar nolikuma 6. sadaļu. 

6.Protesti 

6.1.Ja komanda ir pārliecināta, ka sacensību nolikuma vai FIDE noteikumu neievērošanas rezultātā 

tai ir nodarīts kaitējums, tā var iesniegt protestu. 

6.2.Protestu paraksta komandas kapteinis vai kapteiņa pienākumu izpildītājs, ja protests ir saistīts ar 

maču, kurā komandas kapteinis nepiedalās. 

6.3.Iesniedzot protestu, jāiemaksā ķīlas nauda 70 EUR, kas tiek atgriezta, ja protests tiek 

apmierināts. 

6.4.Ja protests ir saistīts ar konkrēta mača rezultātu, tad komandas kapteinis neparaksta mača 

protokolu un paziņo, ka iesniegs protestu. Protests iesniedzams galvenajam tiesnesim līdz nākamās 

kārtas sākumam. Par maču, kura protokolu ir parakstījuši abi kapteiņi, protesti netiek pieņemti, 

izņemot gadījumus, kad komanda, parakstot protokolu, nav bijusi informēta par notikušo 

pārkāpumu. 

6.5.Protestu izskata galvenais tiesnesis. Ja protestu iesniegusī komanda vai kāda cita iesaistītā puse 

nav apmierināta ar pieņemto lēmumu, tā var iesniegt apelāciju Latvijas Šaha federācijai, kuras 

pienākums ir ne vēlāk kā 2 nedēļu laikā sasaukt valdes sēdi un pieņemt lēmumu par apelācijas 

sūdzību.
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