II DAUGAVA CHESS PAVASARA KAUSS
ĀTRAJĀ ŠAHĀ

Nolikums
1. Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šahu Daugavpilī, Latgales reģionā.
Paaugstināt šahistu sporta meistarību un noskaidrot spēcīgākos šahistus.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada biedrība Daugava Chess
Turnīra direktors
– Andrejs Horobrijs FIDE ID 11616881.
Galvenais tiesnesis – Edvīns Dzirkalis FIDE ID 11603860.
Tiesnesis
– Aleksandrs Vasiļkovs FIDE ID 11608412.
3. Vieta un laiks.
Sacensības notiks Daugavpils Krievu vidusskolas - liceja telpās, Tautas ielā 59,
Daugavpilī, 2018. gada 22. aprīlī (svētdien).
4. Izcīņas kārtība.
Ātrā šaha turnīrs ar apdomas laiku 12 minūtes + 5 sekundes par katru izdarīto gājienu,
Šveices sistēma, 7 kārtas (FIDE ātrā šaha noteikumi, ELO Rapid apskaite)
Izlozi un rezultātu aprēķinu veic datorprogramma SWISS MANAGER.
Atkarībā no dalībnieku skaita turnīra galvenais tiesnesis sacensību dienā ir tiesīgs veikt
nepieciešamās izmaiņas.
5. Pieteikšanās un dalības maksa.
Sacensībās var piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs.
Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz 21. aprīlim pa tālruni: +371 29523665
vai e-pastu : daugavachess@gmail.com.
Dalības maksa:
10 EUR, jauniešiem līdz 18 gadiem un pensionāriem – 7 EUR;
Daugava Chess biedriem atlaide – 2 EUR
No dalības maksas atbrīvoti GM, WGM, IM, WIM.
Dalībnieki, kas piesakās pēc 21. aprīļa, papildus maksā 2 EUR.
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki.
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka
dalībnieku sacensībām.

6. Sacensību norises kārtība.
Reģistrācija
1. kārta
3. kārta

12.00 – 12.40
13.30 – 14.10
Pārtraukums

5. kārta
7. kārta

15.45 – 16.25
17.15 – 17.55
Apbalvošana

11.00 – 11.45
2. kārta
4. kārta

12.45 – 13.25
14.15 – 14.55

15.00 – 15.45
6. kārta

16.30 – 17.10

18.20

7. Vietu noteikšanas kartība.
Pēc iegūto punktu skaita.
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji:
1. Uzlabotais Buholca koeficients, 2. Buholca koeficients, 3. Reitinga sasniegums turnīrā
(RST).
8. Apbalvošana.
Balvas: 1. - 3. vietai naudas balvas EUR: 80, 60, 40.
Labāko sievieti, labāko jaunieti līdz 18 gadiem un labāko senioru 60+ apbalvo ar naudas
balvu 15 EUR (balvu izspēlē, ja piedalās vismaz 3 dalībnieki).
Turnīra kopējais balvu fonds tiek garantēts, ja turnīrā piedalās vismaz 40 dalībnieki.
Viens turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā vienu naudas balvu.
1. – 3. vietu ieguvēji, labākā sieviete, labākais jaunietis līdz 18 gadiem un seniors 60+
tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, kā arī turnīra uzvarētājs saņem kausu. Papildus
1.-3. vietu ieguvēji līdz 15 gadiem tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem, bet 1.vieta
līdz 10 gadiem – medaļa un diploms, 2. – 3. vieta – diplomi.
9. Naktsmītnes.
Daugavpils Olimpiskā centra dienesta viesnīca, Stacijas iela 47a - 9 EUR.
Daugavpils viesnīcas: https://www.daugavpils.lv/lv/285 vai www.booking.com

Biedrības DAUGAVA CHESS valde

