RĪGAS ŠAHA SKOLA
Pērnavas iela 10, Rīga, LV-1012, tālrunis 67474140, 67474141, e-pasts: sahaskola@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
26.03.2018.

SPSS-18-6-nos
Lielmeistara Jāņa Klovāna
8. piemiņas kauss

I Mērķi un uzdevumi.
Godināt izcilā šahista un trenera, trīskārtējā Pasaules senioru čempiona Jāņa
Klovāna piemiņu.
Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību, pārņemot pieredzi no
lielmeistariem un meistariem.
II Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Rīgas Šaha skola sadarbībā ar Latvijas Šaha
federāciju. Atbildīgais par sacensībām – Toms Kalniņš (tālr. 29967610).
III Sacensību laiks un vieta.
Sacensības notiek 2018. gada 9. aprīlī Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10 (ieeja
no Kr. Barona ielas). Reģistrācija sacensību vietā no plkst. 17:00, izloze un 1.
kārta plkst. 17:30.
IV Sacensību dalībnieki un noteikumi.
Lielmeistari, meistari, meistarkandidāti, Latvijas jauniešu čempionātu finālu
dalībnieki, pirmās sporta klases šahisti ar reitingu vismaz 2000, brīvu vietu

gadījumā – ar zemākiem reitingiem. Sacensības notiks ar FIDE ātrā šaha
(rapida) reitinga apskaiti.
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).
V Izcīņas kārtība.
7 kārtas pēc Šveices sistēmas, laika kontrole 10 min. + 5 sek. par gājienu
katram dalībniekam.
VI Vērtēšana.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc uzlabotā Buholca
koeficienta (atmetot nost sliktāko rezultātu), Buholca koeficienta un RST
(reitinga sasnieguma turnīrā).
VII Apbalvošana.
Pirmo trīs vietu ieguvējus kopvērtējumā apbalvos ar piemiņas kausiem. Naudas
balvu kopējais fonds 220 eiro, apbalvos turnīra uzvarētājus, labākās dāmas,
seniorus, jauniešus. Naudas balvas izmaksās ar pārskaitījumu uz ieguvēju
kontiem.
VIII Izdevumi.
Rīgas Šaha skola sacensību sarīkošanai nodrošina tiesnešus, telpas un
inventāru, kā arī dāvina piemiņas kausus sacensību uzvarētājiem.
Latvijas Šaha federācija apmaksā naudas balvas sacensību uzvarētājiem, ELO
reitinga apskaitīšanas izdevumus un publicē informāciju par sacensībām.
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši
dalībnieki.
IX Pieteikumi.
Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2018. gada 8. aprīlim. Pieteikumā
jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, sporta klase vai tituls, FIDE ID numurs.
Pieteikumi jāiesniedz elektroniski uz e-pastu sahaskola@riga.lv

Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava
veselības stāvokļa atbilstību sacensībām. Par nepilngadīgā sacensību dalībnieka
veselības stāvokļa atbilstību atbild vecāki vai organizācija, kura piesaka
dalībnieku startam.
Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties sacensībās.
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