APSTIPRINU:
biedrība „LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA”
...................................
...................................
2018.gada ___.____________

NOLIKUMS
Latgales novada 2018. gada atklātais čempionāts šahā
(Latvijas 2018. gada vīriešu čempionāta Latgales reģionālā atlase)
MĒRĶI UN UZDEVUMI:

1.Veicināt šaha spēles popularitāti Latgales reģionā.
2. Paaugstināt šahistu meistarību.
3. Noskaidrot Latvijas 2018.gada vīriešu
čempionāta fināla dalībniekus.

LAIKS UN VIETA:

Čempionāts notiek Daugavpils pilsētas šahadambretes klubā, Raiņa ielā 69, Daugavpilī. 2018.
gada 23.03.-25.03.
23.03. – 14:00-15:00 – reģistrācija
15:30-17:30 – 1.kārta
18:00-20:00 – 2.kārta
24.03. – 10:00-12:00 – 3.kārta 12:30-14:30 –
4.kārta
16:00-18:00 – 5. kārta
25.03. –10:00-12:00– 6.kārta
12:30-14:30– 7.kārta
~ 15:00 – noslēgums

VADĪBA:

Sacensības organizē Latvijas Šaha federācija un
Daugavpils pilsētas šaha-dambretes klubs.
Turnīra direktors un galvenais tiesnesis –
Staņislavs Krivihs (mob.29620059,
daugavpilschess@inbox.lv).

DALĪBNIEKI:

Sacensībās var piedalīties Latvijas federāciju
pārstāvoši šahisti ar vismaz II sporta klasi.
Latgales reģionālajā atlasē nevar piedalīties
šahisti, kuri:
1) turnīra sākuma dienā jau izcīnījuši tiesības
piedalīties
Latvijas 2018.gada čempionāta finālā;
2) piedalījušies citā Latvijas 2018.gada
čempionāta reģionālās atlases turnīrā.

VIETU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA:

Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda
punktu skaita gadījumā:

Uzlabotais Buholca koeficients (Mini
Bucholc); Buholca koeficients; PPK
koeficients.
IZCĪŅAS KĀRTĪBA:

APBALVOŠANA:

Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.
Apdomas laiks 50 minūtes līdz partijas beigām
katram dalībniekam + 10 sekundes par katru
gājienu. Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju
30 minūtes pēc kārtas sākuma laika, tiek piešķirts
zaudējums bez spēles. Nepieciešamības gadījumā
galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt
nepieciešamās izmaiņas.
1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem
un naudas balvām.
Papildus tiek apbalvots labākais seniors,
jaunietis(līdz
10 un līdz 15 gadiem),
labākais rezultāts dāmām.
Tiesības piedalīties Latvijas 2018. gada vīriešu
čempionāta finālā iegūst:
1) pirmo 3 vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās
vismaz 30 dalībnieki;
2) pirmo 2 vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās 16-29
dalībnieki;
3) pirmās vietas ieguvējs, ja turnīrā piedalās 15
vai mazāk dalībnieki.
Tiesības piedalīties Latvijas 2018. gada vīriešu
čempionāta pusfinālā iegūst:
4. – 6. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās vismaz 30
dalībnieki;
3. – 4. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās 16-29
dalībnieki;
otrās vietas ieguvējs, ja turnīrā piedalās 15 vai
mazāk dalībnieki.

PIETEIKUMI:

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2018.gada 20.
martam pa e-pastu: daugavpilschess@inbox.lv vai
pa tālruni 29620059 (Staņislavs Krivihs).
Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, sporta klase,
nacionālais reitings.
Sacensību organizatori ir tiesīgi nepielaist
sacensībām dalībniekus, kas ir nokavējuši
iepriekšējās pieteikšanās beigu datumu.
Sacensību organizatori ir tiesīgi atcelt turnīru, ja
līdz
2018.gada 20. martam turnīram nav pieteikušies
vismaz 16 dalībnieki. Šādā gadījumā informācija
par turnīra atcelšanu tiek publicēta Latvijas Šaha
federācijas mājas lapā
http://www.sahafederacija.lv/, kā arī iespēju
robežās tiek paziņota personām, kas līdz tam brīdim
pieteikušās turnīram.

DALĪBAS MAKSA:

15 Eiro
Dalībniekam, kurš turnīram piesakās pēc 2018.
gada 20. marta, papildus jāmaksā dalības maksa 3
eiro.

CITI NOTEIKUMI:

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos
čempionātā, sedz paši dalībnieki vai komandējošās
organizācijas.
Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību
čempionātam atbild pats dalībnieks, vai
organizācija, kas piesaka dalībnieku.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka
neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos
materiālos.

Šis nolikums ir oficiāls
izsaukums uz
Latvijas 2018.gada vīriešu šaha čempionāta Latgales reģionālo atlasi.

