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2018. gada Latvijas jauniešu šaha čempionāts/ 

Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem 

PUSFINĀLS 

 
 

1. Mērķi un uzdevumi 

 

Noskaidrot Latvijas 2018. gada jauniešu šaha čempionāta finālsacensību dalībniekus 

katrā no 6 vecuma grupām zēniem (Z-8, Z-10, Z-12, Z-14, Z-16, Z-18).  

Dot iespēju dalībniekiem paaugstināt FIDE ātrā šaha reitingu grupās Z-12, Z-14, Z-16, 

Z-18. 

 

 

2. Izcīņas kārtība 

 

Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Apdomas laiks visām grupām ir 45 

minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam + 15 sekundes par gājienu. Vecuma 

grupās Z-12, Z-14, Z-16, Z-18 sacensības notiks ar FIDE ātrā šaha (rapida) reitinga 

aprēķinu. 

Sacensību laikā vecāki un citas pavadošas personas drīkst atrasties tikai organizatoru 

nozīmētajā vietā, netraucējot sacensību norisi. 

Spēles laikā spēlētājiem ir aizliegti mobilie telefoni vai citi elektroniskās saziņas 

līdzekļi spēles vietā (skat. FIDE sacensību noteikumu punktu 11.3.b.). Pārkāpuma 

gadījumā tiesneši var sodīt spēlētāju, piespriest zaudējumu vai izslēgt no sacensībām 

(skat. FIDE sacensību noteikumu 12.9. punktu). 

 

 

3. Sacensību vadība 

 

Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu. 
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4. Dalībnieki 

 

Sacensībās var piedalīties zēni  

līdz 8 gadu vecumam – 2010. dz. g. un jaunāki – vismaz ar 3. sporta klasi, 

līdz 10 gadu vecumam – 2008. – 2009. dz. g. – vismaz ar 2. sporta klasi, 

līdz 12 gadu vecumam – 2006. – 2007. dz. g. – vismaz ar 1. sporta klasi, 

līdz 14 gadu vecumam – 2004. – 2005. dz. g. – vismaz ar 1. sporta klasi, 

līdz 16 gadu vecumam – 2002. – 2003. dz. g. – vismaz ar 1. sporta klasi, 

līdz 18 gadu vecumam – 2000. – 2001. dz. g. – vismaz ar 1. sporta klasi. 

 

5. Vieta un laiks 

 

Sacensības notiek Pērnavas ielā 10, Rīgas Šaha skolā 

grupām Z-16, Z-18 – 12. – 14. janvārī; 

grupām Z-12, Z-14 – 19. – 21. janvārī; 

grupām Z-8, Z-10 – 26. – 28. janvārī. 

Visām grupām sacensību pirmajā dienā dalībnieku reģistrācija sākas no plkst. 16:30, 

izloze un pirmā kārta plkst. 17:15. 

 

6. Pieteikšanās 

 

Iepriekšējos pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10, Rīga, LV – 1012, 

tālrunis 29967610, e-pasts sahaskola@riga.lv, grupām Z-16, Z-18 līdz 11. janvārim, 

grupām Z-12, Z-14 līdz 18. janvārim, grupām Z-8, Z-10 līdz 25. janvārim. Pieteikumā 

jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, sporta klase, FIDE ID, pilsēta vai klubs.   

Dalībnieki veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu 

pieteikumā, vai ārsta izziņu.  

 

7. Vietu noteikšanas kārtība 

 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc uzlabotā Buholca (neskaitot sliktāko 

rezultātu), Buholca un PPK (pa kārtām pieaugošā) koeficienta. 

 

 

8. Apbalvošana 

 

1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un suvenīriem.  
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