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Latvijas 2017.gada vīriešu čempionāta šahā
nolikums
1.Mērķi un uzdevumi.
Noskaidrot Latvijas 2017. gada čempionu vīriešiem, paaugstināt Latvijas šahistu meistarību,
popularizēt šahu Latvijā
2.Sacensību vadība.
Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju.
Turnīra direktors: Āris Ozoliņš (IO) tālrunis: 29207601
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664
alberts.cimins @ inbox.lv ; www.sahafederacija.lv;
Nacionālās kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488.
3.Dalībnieki.
Sacensībās var piedalīties:
Latviju pārstāvoši lielmeistari,starptautiskie meistari, kā arī FIDE meistari
Latvijas 2016. gada čempionāta pirmo desmit vietu ieguvēji;
Latvijas 2017. gada vīriešu čempionāta 1/2 fināla pirmo desmit vietu ieguvēji;
Latvijas 2017. gada U-18 zēnu čempionāta pirmo divu vietu ieguvēji;
Latvijas 2017. gada U-16 zēnu čempionāta pirmās vietas ieguvējs;
Latvijas 2017. gada senioru čempionāta pirmo divu vietu ieguvēji;
Dalībnieki, kas kvalificējušies no reģionāliem atlases turnīriem, saskaņā ar šo turnīru LŠF
apstiprinātiem noteikumiem;
Ja kāds dalībnieks kvalificējies divas reizes vai atsakās no dalības turnīrā viņa vietā tiek nākošais.Pēc
Latvijas 2017. gada vīriešu 1/2 fināla, turnīra organizatori publicēs sarakstu. Iekļaušana šajā sarakstā
neatbrīvo dalībnieku no nepieciešamības pieteikties turnīram.
4.Laiks un vieta.
Sacensības notiek no 2017. gada 30.aprīļa līdz 6. maijam, Aktīvās atpūtas centrā ''Joker klubs”,
Katrīnas ielā 12, Rīgā, 2.stāvā. Reģistrācija 30.aprīlī līdz pulksten 16.45, atklāšana pulksten 17.00;I
kārta pulksten 17.15
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5.Izcīņas kārtība.
Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar FIDE klasiskā reitinga
aprēķinu.
Laika kontrole: 90 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam+30 sekundes par katru gājienu.
Dalībnieks, kurš nav ieradies uz partiju 45 minūtes pēc kārtas sākuma laika tiek piešķirts zaudējums
bez spēles.
Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas.
6.Vietu noteikšanas kārtība.
Vienāda punktu skaita gadījumā:
1.Uzlabotais Buholcs (atmetot zemāko punktu summu); 2.Buholca koeficients; 3.Pretinieku vidējais
reitings (PVR)
7.Pieteikumi.
Obligāta ipriekšējā pieteikšanās līdz 26. aprīlim pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv vai tālruni28804664 (Alberts Cimiņš)
Pieteikumā jānorāda: uzvārds, vārds, FIDE klasiskā šaha reitings.Sacensību organizatori ir tiesīgi
nepielaist sacensībām dalībnieku, kas nokavējis pieteikšānās datumu.
8.Apbalvošana.
Turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem. Turnīra pirmās vietas
ieguvējs iegūst Latvijas 2017. gada čempiona nosaukumu un iegūst tiesības pārstāvēt Latvijas izlasē
2017. gada Eiropas komandu čempionātā.
Turnīra balvu fonds ir 4000 EUR, kas tiek sadalīts šādi:
I vieta - 1000 EUR
II vieta - 700 EUR
III vieta - 500 EUR
IV vieta - 400 EUR
V vieta - 330 EUR
VI vieta - 270 EUR
VII vieta - 200 EUR
VIII vieta - 170 EUR
I vieta senioriem S-65 - 100 EUR
I vieta senioriem S-50 - 100 EUR
I vieta jauniešiem U-18 - 100 EUR
II vieta jauniešiem U-18 - 70 EUR
III vieta jauniešiem U-18 - 60 EUR
Galvenās balvas tiek dalītas pēc Horta sistēmas, pārējās nedala, vairākas saņemt nevar.
9.Dalības maksa.
Čempionātā dalības maksas nav, bet lai piedalītos turnīrā šahistiem ir jābūt LŠF biedriem ar nomaksātu
biedru naudu par 2017.gadu. Šahistiem, kuri līdz šim nav samaksājuši LŠF biedru naudu, turnīra
dalības maksa ir 10 EUR.
10.Citi noteikumi.
Pēc vienošanās ar organizatoriem lielmeistari, kuru dzīvesvieta ir ārpus Rīgas var pretendēt uz
vienreizēju kompensāciju 100 EUR apmērā. Lielmeistariem, kurus interesē šī iespēja, jāsazinās ar
turnīra direktoru ne vēlāk kā divas nedēļas pirms turnīra sākuma. Visus pārējos 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 čempionātam.
Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām.

