Mālpils novada domes kausa izcīņa šahā
NOLIKUMS
1. Mērķis
Popularizēt šahu Mālpils novadā kā saistošu brīvā laika pavadīšanas veidu.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2018. gada 8. decembrī plkst. 11:00 Mālpils sporta hallē, Sporta ielā 1.
Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz 6.decembrim !!!
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē un vada Mālpils novada dome, sadarbībā ar Rīgas šaha federāciju un Mālpils sporta
klubu (kontaktpersona Ģirts Lielmežs, mob.29248752). Galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš
(mob.28804664; alberts.cimins@inbox.lv).
4. Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs.
5. Izcīņas kārtība
Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, FIDE noteikumi. Turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā
šaha reitings. Apdomas laiks 10 min. uz visu partiju + 5 sek. gājienam. Atkarībā no dalībnieku skaita
turnīra galvenais tiesnesis sacensību dienā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas.
Sacensību norises kārtība:
10:10 – 10:50 reģistrācija
10:50 – 11:00 sacensību atklāšana
11:00 – 13:30 1.-4.kārta
13:30 – 14:10 pusdienu pārtraukums
14:10 – 16:40 5.-8.kārta
17:00
sacensību noslēgums, apbalvošana
6. Vietu noteikšanas kārtība
Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā:
1. Uzlabotais Buholca koeficients (Mini Bucholc);
2. Buholca koeficients;
3. RST (reitinga sasniegums turnīrā).
7. Apbalvošana
Sacensību balvu fonds – 400 EUR. 1.-5.vietu ieguvējus apbalvo ar diplomiem un naudas balvām.
Labāko sievieti, labāko jaunieti un labāko senioru apbalvo ar diplomu un naudas balvu. Četrus
reitingbalvas ieguvējus apbalvo ar naudas balvām.
Balvu fonda sadalījums:
1.vieta – 100 EUR
2.vieta – 70 EUR
3.vieta – 50 EUR
4.vieta – 35 EUR
5.vieta – 25 EUR
Reitingbalvas 4x10 EUR
Labākā sieviete – 20 EUR
Jauniešu balva – 20 EUR (2004.g dzimušie un jaunāki)
Senioru balva S-50 – 20 EUR
Senioru balva S-65 – 20 EUR
8. Izdevumi
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu sedz Mālpils novada dome.
Izdevumi, kas saistīti ar tiesnešu, sekretariāta apmaksu, kā arī inventāra īri, tiek segti no dalības
iemaksām.
Dalības maksa: Pensionāriem, skolēniem, studentiem, mālpiliešiem – 6 EUR
Pārējiem – 9 EUR
IM, GM, WIM, WGM – bez maksas
!!! Dalības maksā ir iekļauta ēdināšana (pusdienas Mālpils vidusskolas ēdnīcā)
Sagatavoja: Ģirts Lielmežs, mob.29248752, e-pasts: girtos@gmail.com

Papildinformācija
Nokļūšana uz sacensību norises vietu.
Autobusu saraksts:
Rīga – Mālpils
Mālpils – Rīga

7:30 – 9:00
17:15 – 19:00
19:30 – 21:00

Autovadītājiem: Jābrauc pa šoseju Rīga – Veclaicene (Pleskavas šoseja) Siguldas virzienā un
pie Garkalnes (pirms Garkalnes tilta) jānogriežas pa labi Mālpils virzienā.

