APSTIPRINU
LŠF prezidents Ā. Ozoliņš
2017. gada 23.februāris

Latvijas 2017. gada jauniešu šaha čempionāta
Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem
FINĀLS
1. Mērķi un uzdevumi.
Noskaidrot Latvijas spēcīgākos jaunos šahistus katrā no 6 vecuma grupām zēniem un meitenēm
(U-8, U-10, -U-12, U-14, U-16, U-18), kuri turpinās sacensības finālā.
Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE (klasiskā šaha) reitingu U-14, U-16, U-18 grupās
meitenēm un zēniem.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju. Turnīra
direktors ir Āris Ozoliņš (IO). Galvenais tiesnesis – Alberts Cimiņš (IA), un Aivars Laizāns (NA)
3. Vieta un laiks.
2017. gada 15.-19. martā.
Dalībnieku grupas (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18) zēni un meitenes.
Dalībnieku reģistrācija sākas no plkst. 14.00-14.30, izloze un pirmā kārta 15.03. plkst. 15.00,
Katrīnas ielā 12, Joker klubā, 2.stāvā, pārējās kārtas plkst.11.00 un 15.30 (16.-19.03.)
4. Dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties zēni, kuri ir tiesības Latvijas 2017. gada 1/2 finālos savās vecuma grupās
vai citās atlases sacensībās saskaņā ar turnīru nolikumiem.
Meiteņu sacensībās var piedalīties:
grupā M-8 (2009. dz. g. un jaunākas) – ar vismaz IV sporta klasi,
grupā M-10 (2007. – 2008. dz. g.) – ar vismaz IV sporta klasi,
grupā M-12 (2005. – 2006. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi,
grupā M-14 (2003. – 2004. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi,
grupā M-16 (2001. – 2002. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi,
grupā M-18 (1999. – 2000. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi.
Par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai pavadošās personas.
5.Izcīņas kārtība.
Sacensības zēniem notiek pēc riņķa sistēmas 9 kārtās, meitenēm-pēc riņķa sistēmas vai Šveices
atkarībā no dalībnieču skaita 7-9 kārtās. Laika kontrole: 90 min.+30sek.par gājienu katram
dalībniekam.
6.Vietu noteikšanas kārtība
Vienāda punktu skaita gadījumā riņķa sistēmas turnīros vietas nosaka pēc: Bergera koeficienta,
uzvaru skaita, savstarpējās spēles rezultāta, spēles ar melnajām figūrām.
Šveices sistēmas turnīros- pēc uzlabotā Buholca (atmetot sliktāko rezultātu), Buholca (ar visiem
rezultātiem,pretinieku vidējā reitinga perfomance
5. Pieteikšanās
Nosaukums: biedrība „LATVIJAS ŠAHA
FEDERĀCIJA” Reģ numurs: 50008022351
Adrese: Brīvostas iela 14a, Liepāja LV-3405
e-pasts: info@sahafederacija.lv; www.sahafederacija.lv

Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2017. gada 10.martam, plkst.15.00. Pieteikumā jānorāda
dalībnieka uzvārds,vārds sportas klase dzimšanas gads, kā arī FIDE ID numurs,vecuma grupa,
treneris, dalībnieku saraksts tiek pieņemts no treneriem vai organizācijām. (Ja nav tad dzimšanas
dati: gads, mēnesis, datums, vēlams e-pasts).alberts.cimins@inbox.lv,tālrunis: 28804664
6. Apbalvošana
1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un medaļām un iespējams citām
pārsteiguma balvām.
Pirmās vietas ieguvējs iegūst tiesības pēc izvēles piedalīties Pasaules vai Eiropas jauniešu
čempionātā, nākamās tiesības ir otrās vietas ieguvējiem.Par savu izvēli jāpaziņo Latvijas Šaha
Federācijai mēneša laikā pēc tiesību iegūšanas uz e-pastu:info@sahafederacija.lv

9.

Kārtu grafiks:

1.kārta 15.03.plkst.15.00
2. kārta 16.03. plkst.11.00
3.kārta 16.03.plkst. 15.30
4.kārta 17.03. plkst.11.00
5. kārta 17.03. plkst.15.30
6. kārta 18.03. plkst. 11.00
7. kārta 18.03.plkst. 15.30
8. kārta 19.03.plkst. 11.00
9. kārta 19.03.plkst. 15.30
Papildus informācija par Pasaules un Eiropas čempionātiem 2017:
World Cadet U-8,10, 12 Chess Championship 2017

Poços de Caldas, Brazil

21-Aug-2017 31-Aug-2017

World Youth U-14, 16, 18 Chess Championship 2017

Montevideo, Uruguay

16-Sep-2017 26-Sep-2017

European Youth Chess Championship 2017

Mamaia, Romania

3-Sep-2017

European Youth Rapid and Blitz Championship 2017

Budva, Montenegro

19-Jun-2017 23-Jun-2017

European Youth Team Chess Championship 2017

Iwonicz-Zdroj, Poland

16-Aug-2017 24-Aug-2017

Nosaukums: biedrība „LATVIJAS ŠAHA
FEDERĀCIJA” Reģ numurs: 50008022351
Adrese: Brīvostas iela 14a, Liepāja LV-3405
e-pasts: info@sahafederacija.lv; www.sahafederacija.lv
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