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Nolikums
Latgales 2018.gada atklātajam jauniešu čempionātam šahā.
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Šaha popularizācija.
1.2. Noskaidrot Latgales spēcīgākos jaunos šahistus.
1.3. Atlase uz Latvijas 2018.gada Jauniešu šaha čempionāta finālu zēniem.
2. Vieta un laiks
2.1 Maltas Šaha klubā (Sporta 5, Maltas vidusskolas 2.korpuss, piebūve, 3.stāvs) 2018.
gada 13. un 14. janvārī. Sākums - 13.01.2017. plkst.1000, reģistrācija – no 900.
3. Dalībnieki
3.1. Zēnu turnīrā – dalībnieki, kas dzimuši 2002.gadā un jaunāki ar vismaz 2. sporta klasi.
3.2. Meiteņu turnīrā – dalībnieces, kas dzimušas 2002.gadā un jaunākas bez sporta klašu
ierobežojuma.
4. Sacensību norise
4.1. Sacensību galvenais tiesnesis – NA A.Jasinskis (FIDE ID 11612010),
tiesnesis – NA A.Vasiļkovs (FIDE ID 11608412).
4.2. FIDE noteikumi.
4.3. Zēnu turnīrā Šveices sistēma 7 kārtās, apdomas laiks: 45 minūtes plus 15 sekundes
uz partiju katram dalībniekam.
4.4. Meiteņu turnīrā izspēles sistēma tiks noteikta atkarībā no ieradušos dalībnieču skaita.
4.5. Izlozi un rezultātu aprēķinu veic datorprogramma.
4.6. Vienādu punktu skaita gadījumā dalībnieku vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca
koeficienta; 2) Buholca koeficienta; 3) RST.
4.7. Turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings.
5. Pieteikumi
Līdz 2018.gada 09.janvārim.
5.1. E-mail: anatolijsjasinskis@inbox.lv
5.2. Pieteikumā jānorāda dalībnieku vārds, uzvārds, sporta klase, FIDE ID (ja nav –
norādīt dzimšanas datus: dienu, mēnesi, gadu).
6. Dalībnieku uzņemšanas noteikumi
6.1. Dalības maksas nav.
6.2. Dalībnieku izdevumi uz personīgā vai komandējošo organizāciju rēķina.
6.3. Par savu veselības stāvokli atbildīgi paši dalībnieki.
6.4. Naktsmītne – 7,31 eiro par diennakti.
7. Atlases noteikumi uz Latvijas 2018. gada finālu zēniem
7.1. U16 grupā – 1 dalībnieks, ja ieņemta 1.-2.vieta.
7.2. U14 grupā – 1 dalībnieks, ja ieņemta 1.-4.vieta.
7.3. U12 grupā – 1 dalībnieks, ja ieņemta 1.-7.vieta.
7.4. U10 grupā – 1 dalībnieks, ja ieņemta 1.-10.vieta.
Piezīme: ja U10 vai U12 grupā atlases normatīvus izpilda divi dalībnieki, bet viens no
viņiem jau ir finālists, tad finālā iekļūst arī otrs dalībnieks.
8. Uzvarētāju apbalvošana
8.1. 1.-3.vietu ieguvēji katrā turnīrā tiek apbalvoti ar Rēzeknes novada BJSS diplomiem
un medaļām.
8.2. Iespējamas balvas dalībniekiem, kuri pārstāv Rēzeknes novadu.

