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Latvijas 2017.gada Senioru šaha čempionāts 

NOLIKUMS 

 

1. Vispārīgie noteikumi 

Šis nolikums nosaka kārtību kādā LŠF, sadarbojoties ar Latvijas Sporta veterānu – 

senioru savienību un Rīgas Sporta Veterānu klubu, organizē individuālo senioru 

čempionātu vīriešiem un sievietēm. 

 

2. Mērķis 

- Attīstīt šaha sporta spēli Latvijā; 

- Realizēt LR sporta politikas pamatnostādnes; 

- Noteikt 2017.gada Latvijas senioru šaha čempionu vīriešiem un sievietēm; 

- Popularizēt šaha sportu kā veselīgas dzīves sastāvdaļu, kas veicina vispusīgu cilvēku 

attīstību; 

- Veicināt šahistu savstarpējos kontaktus un uzturēt sporta veterānu saikni ar iemīļoto 

sporta veidu 

- Paaugstināt šahistu sporta meistarību 

 

3. Izcīņas kārtība  

Čempionāts notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas ar programmas 

„Swiss manager” izlozi 7 kārtās, apdomas laiks 25 min līdz partijas beigām katram 

dalībniekam +15 sekundes (25 + 15) par katru gājienu. Tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha 

reitings. Nepieciešamības gadījumā čempionāta galvenais tiesnesis ir tiesīgs veikt 

izmaiņas. 

 

4. Čempiona vadība 
Kopējo čempionāta norises vadību un organizēšanu veic Latvijas Šaha federācija. Turnīra 

direktors Jānis Lelis (29556340, jlelis@latnet.lv). Galvenais tiesnesis – starptautiskās 

kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš (28804664) 

Pirms I kārtas tiks izveidota apelācijas komiteja trīs cilvēku sastāvā. 

 

5. Dalībnieki 

Čempionātā var piedalīties visi Latvijas un ārzemēs dzīvojošie Latvijas šahisti ar ne 

zemāku kā I sporta klasi: 

- Vīrieši, kuri dzimuši līdz 01.01.1967. (50 gadi) 

- Sievietes, dzimušas līdz 01.01.1967. (50 gadi) 

- Vietu skaits ierobežots 50 dalībniekiem 

 

6. Rīkošanas vieta un laiks 

Čempionāts tiks rīkots 2017.gada 11.-12.martam viesnīcā „Pegasa pils”, Jūras ielā 60, 

Jūrmalā. Reģistrēšanās čempionātam 11.03.2017. līdz  plkst. 11:00. 
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Čempionāta laika grafiks 

 

 11.03. 10:00 – 11:00 Reģistrācija  

  11:00 I kārta 

  12:45 II kārta 

  14:15 – 15:00 pusdienu pārtraukums 

  15:00 III kārta 

  16:30 IV kārta 

 12.03. 11:00 V kārta 

  12:30 VI kārta 

  14:00 VII kārta 

  ~18.00 Noslēgums 

 

7. Pieteikšanās  
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 09.03.2017. pie: 

- Alberts Cimiņš – alberts.cimins@inbox.lv; 28804644 

- Jānis Lelis – jlelis@latnet.lv; 29556340 

Pieteikumā jānorāda – vārds, uzvārds, dzīves vieta, sporta klase vai ELO reitings 

 

8. Vietu noteikšanas kārtība 
Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienādu punktu skaita gadījumā: 

- Uzlabotais Buholca koeficients (Mini Bucholc); 

- Buholca koeficients; 

- RST koeficients (reitinga sasniegums turnīrā). 

 

9. Apbalvošana 
Čempiona pirmo vietu ieguvēji sieviešu un vīriešu konkurencē tiek apbalvoti ar kausiem, 

medaļām, diplomiem un vērtīgām balvām. Uzvarētājiem tiek piešķirts Latvijas 2017.gada 

Senioru šaha čempionāta tituls. 

Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un vērtīgām balvām. 

Apbalvoti tiek dalībnieki vecuma grupās 50+; 60+; 70+. 

Pirmo divu vietu ieguvēji iegūst tiesības piedalīties Latvijas 2017.gada vīriešu šaha 

čempionāta finālā. Ja čempionātā piedalās lielmeistari, tad tiesības piedalīties finālā 

iegūst pirmie nelielmeistari. 

Naudas balvas tiek veidotas no čempionāta dalības maksas. Pirms trešās kārtas tiks 

paziņoti naudas balvu apmēri. 

 

10. Dalības maksa 
LSVS 2016.gada sporta spēļu dalībniekiem un RSVK dalībniekiem, kuri ir samaksājuši 

biedra naudu par 2017.gadu, - 3,00 EUR; 

   pārējiem – 5,00 EUR  

 

11. Dalības nosacījumi 

Visus izdevumus par iebraukšanu un izbraukšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki 

vai komandējošās organizācijas. 

 

Šis nolikums ir čempionāta oficiālais izsaukums.   
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