
 
 

 

Latvijas 2017. gada vīriešu čempionāta 

Zemgales reģionālās atlases 

 

NOLIKUMS 

1. Mērķi 

1) Veicināt šaha spēles popularitāti Zemgales reģionā; 

2) Paaugstināt Zemgales šahistu sporta meistarību; 

3) Noskaidrot Latvijas 2017. gada vīriešu čempionāta fināla un pusfināla dalībniekus. 

2. Izcīņas kārtība 

Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Apdomas laiks 50 minūtes līdz partijas 

beigām katram dalībniekam + 10 sekundes par katru gājienu.  

Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju 30 minūtes pēc kārtas sākuma laika, tiek 

piešķirts zaudējums bez spēles. 

Nepieciešamības gadījumā tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās 

izmaiņas. 

3. Sacensību vadība 

Sacensības organizē Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Jelgavas šaha klubu. 

Turnīra direktors – Kārlis Daģis (mob. 28393489, dagiskarlis@gmail.com). 

Turnīra galvenais tiesnesis – nacionālās kategorijas tiesnesis Viktors Krūmiņš. 

4. Dalībnieki 

Sacensībās var piedalīties Latvijas federāciju pārstāvoši šahisti, kam ir ne zemāka par 

2.sporta klasi. 

Zemgales reģionālajā atlasē nevar piedalīties šahisti, kuri turnīra sākuma dienā jau 

izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas 2017. gada čempionāta finālā, vai kas Latvijas 

čempionāta ceturtdaļfinālā ieguvuši tiesības spēlēt čempionāta pusfinālā. 

 

5. Vieta un laiks 

Sacensības notiek 2017. gada 25. - 26. martā 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, adrese - Meiju ceļš 9 

Reģistrēšanās sacensībām 25.martā no plkst. 09:30-10:15. Sacensību sākums 

plkst.10:30. 

 

Kārtu grafiks: 

 

 25.03. 09:30-10:15 Reģistrācija 

  10:30-12:30 1. kārta 

  13:00-15:00 2. kārta 

  16:00-18:00 3. kārta 

  18:30-20:30 4. kārta  

 

 26.03. 10:00-12:00 5. kārta 

  12:30-14:30 6. kārta  

  15:30-17:30 7. kārta 

  ~18:00 Noslēgums 

 



6. Pieteikšanās 

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2017. gada 23. martam pa e-pastu: 

dagiskarlis@gmail.com vai pa tālruni 28393489. Pieteikumā jānorāda vārds, 

uzvārds, nacionālais reitings. 

Sacensību organizatori līdz 2017. gada 23. marta plkst. 23.59 ir tiesīgi atcelt turnīru, ja 

turnīram līdz 2017.gada 23.martam nav pieteikušies vismaz 12 dalībnieki. Šādā 

gadījumā informācija par turnīra atcelšanu tiek publicēta Latvijas Šaha federācijas 

mājas lapā http://www.sahafederacija.lv/, kā arī iespēju robežās tiek paziņota 

personām, kas līdz tam brīdim pieteikušās turnīram. 

7. Vietu noteikšanas kārtība un tiesības 

Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā: 

1. Uzlabotais Buholca koeficients (Mini Bucholc); 

2. Buholca koeficients; 

3. PPK koeficients. 

 

Tiesības piedalīties Latvijas 2017.gada vīriešu čempionāta finālā iegūst: 

1) pirmo 3 vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās vismaz 30 dalībnieki; 

2) pirmo 2 vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās 16 – 29 dalībnieki; 

3) turnīra uzvarētājs, ja turnīrā piedalās 15 vai mazāk dalībnieki. 

 

Tiesības piedalīties Latvijas 2017. gada vīriešu čempionāta pusfinālā iegūst: 

1) 4.-6. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās vismaz 30 dalībnieki; 

2) 3.-4. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās 16 – 29 dalībnieki; 

3) 2.vietas ieguvējs, ja turnīrā piedalās 15 vai mazāk dalībnieki. 

 

8. Apbalvošana 

Apbalvoti tiek turnīra pirmo 3 vietu ieguvēji, kā arī labākais jaunietis un seniors. 

 

9. Dalības maksa:  Dalības maksa turnīrā visiem spēlētājiem ir 5 eiro. 

Dalībniekam, kurš turnīram piesakās pēc 2017. gada 23. marta, papildus jāmaksā 

dalības maksa 2 eiro. 

10. Naktsmītnes 

 

Iespējama nakšņošana LLU dienesta viesnīcās, atsevišķi sazinoties ar vēlamo dienesta 

viesnīcu. Cena – sākot no 6 eiro par nakti.  

Informācija un kontakti – http://www.llu.lv/lv/dienesta-viesnicas 

 

Hotel Jelgava. Lielā iela 6 (apmēram 10 minūtes no spēļu vietas).  

Informācija un kontakti – http://www.hoteljelgava.lv. 

 

11. Papildinformācija 

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai 

komandējošās organizācijas. 

Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai 

organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. 

Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām. 

http://www.sahafederacija.lv/
http://www.hoteljelgava.lv/

