APSTIPRINU
Latvijas Šaha Federācijas
prezidents Ā. Ozoliņš __________
2017.gada 07.decembris

Latvijas 2018. gada vīriešu čempionāta ceturtdaļfināla
NOLIKUMS
1. Mērķis
Veicināt šaha spēles popularitāti Latvijā, noskaidrot Latvijas 2018. gada vīriešu čempionāta
pusfināla dalībniekus un dot iespēju Latvijas šahistiem iegūt FIDE reitingu.
Paaugstināt spēlētāju meistarību.
2. Izcīņas kārtība
Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās, FIDE reitinga aprēķins. Apdomas laiks 60 minūtes līdz
partijas beigām katram dalībniekam + 30 sekundes par katru gājienu. Nepieciešamības gadījumā
turnīra galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas.
Turnīrā tiks aprēķināts FIDE klasiskā šaha reitings.
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Latvijas Šaha federācija. Turnīra direktors ir (FA)Artūrs Mihailovs
Galvenais tiesnesis – (IA) Alberts Cimiņš (tālr. 28804664) alberts.cimins@inbox.lv
Galvenā tiesneša vietnieks - (FA) tiesnesis Aivars Laizāns (tālr. 26498488)
4. Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties Latvijas federāciju pārstāvoši šahisti, kam ir vismaz I sporta klase (ja
paliek brīvas vietas var piedalīties arī 2.sp.kl.) un vai uz 2018.gada 1.janvāri nav FIDE reitinga vai
tas nepārsniedz 1900. Spēlētāji ar reitingu vismaz 1901 ir automātiski kvalificējušies Latvijas 2017.
gada čempionāta pusfinālam, kā arī šahisti izcīnījuši vietas no Latvijas reģionālajiem atlases
turnīriem.
Ja dalībniekam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties uz vienu no turnīra partijām līdz
trešajai kārtai (ieskaitot) tad viņam ir tiesības par to pirms iepriekšējās kārtas sākuma informēt
sacensību galveno tiesnesi un šajā kārtā saņemt neizšķirtu bez spēles. Spēlētāji nedrīkst kavēt uz
partiju ne vairāk kā 30 minūtes, izņemot, atsevišķos gadījumos, ja ir objektīvs iemesls un pirms
kārtas sākuma informē tiesnesi.
Par dalībnieka veselības atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai komandējošā
organizācija.
Dalībnieku skaits ierobežots 44 vietas.
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5. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2018. gada 05.-09. janvārim, Rīgas Šaha
federācijā, Maskavas ielā 32/4.
Kārtu grafiks:
5.janvārī (piektdiena)
6.janvārī (sestdiena)
6.janvārī (sestdiena)
7.janvārī (svētdiena)
7.janvārī (svētdiena)
8.janvārī (pirmdiena)
9.janvārī (otrdiena)

6.

17:30-17:45
18:15
11:00
15:00
11:00
15:00
18:15
18:15

Reģistrācija
1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
5. kārta
6. kārta
7. kārta

Pieteikšanās
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 3. janvārim pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv
Pieteikumā jānorāda uzvārds, vārds, klasiskā šaha reitngs, sporta klase,pilsēta vai klubs.

7. Vietu noteikšanas kārtība
Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā:
1. Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko rezultātu);
2. Buholca koeficients;
3. RST koeficients (reitinga sasniegums turnīrā)
8. Apbalvošana
Turnīra 1.-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, kā arī 1. vietai -kauss
Iespējamas simboliskas naudas balvas.
Pirmo 10 vietu ieguvēji iegūst tiesības piedalīties Latvijas 2018. gada vīriešu čempionāta pusfinālā.
9.

Dalības maksa: 10 EUR
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