
 

 

Maskačka  Open  ar reitingu līdz 1600 

 

Nolikums 

1. Mērķi un uzdevumi 

 

Popularizēt šahu Rīgas pilsētā, Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību. 

Iegūt FIDE reitingu klasiskajā šahā un noskaidrot spēcīgākos ar reitingu līdz 1600. 

2. Sacensību vadība 

 

Sacensības organizē Rīgas Šaha federācija sadarbībā ar Latvijas Šaha Federāciju. 

Turnīra direktors: Artūrs Mihailovs FA-tālrunis-26378722 

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664 

alberts.cimins@inbox.lv;  

FIDE kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488 

 

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments 

Open turnīrs notiek no 2019. gada 18.janvārim līdz 20.janvārim 
Norises vieta: Maskavas ielā 32/4, 2 stāvā -Rīgas Šaha federācijas telpās. 

Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās, laika kontrole: 30 minūtes uz 

visu partiju + 30 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā (30+30). 

18.01.2019 I kārta 17.00 piektdiena 

18.01.2019 II kārta 19.30 piektdiena 

19.01.2019 III kārta -11.00 sestdiena 

19.01.2019 IV kārta 13.30 sestdiena 

19.01.2019 V kārta 16.00 sestdiena 

20.01.2019 VI kārta -11.00 svētdiena 

20.01.2019 VII kārta 13.30 svētdiena 

Turnīrā var piedalīties jebkuras sporta klases šahists līdz 1600 reitingam klasiskajā šahā. 

Ja dalībniekam nav iespējas piedalīties kādā no kārtām (vienā no septiņām) ir iespējas pieprasīt 

neizšķirtu bez spēles līdz 5. kārtai ieskaitot, laicīgi piesakot tiesnesim. 

Tiks aprēķināts FIDE klasiskā šaha reitings. 
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka 

dalībnieku startam. 

 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta  

(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā.) 

4. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi 

 

Pieteikumi: alberts.cimins@inbox.lv, jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta klase, 

FIDE klasiskā šaha reitings, pilsēta vai klubs. Ja nav FIDE ID numurs, tad jāiesniedz dzimšanas dati. 

Dalībnieku skaits ierobežots – tikai 48 vietas. 

Dalības maksa  – 15 EUR (Senioriem -S-65 un jauniešiem līdz U-20- 10 EUR) 

 

5. Apbalvošana 

 

Turnīrā tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji ar kausiem. Plānotas balvas  labākajiem senioriem S-50 S-65, 

dāmām, jauniešiem,  (ja katrā kategorijā ir vismaz 3 dalībnieki), kā arī paredzētas simboliskas naudas balvas. 

Dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu. 

6.Citi noteikumi 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī 

jūsu dalību šajā pasākumā. 

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam. 

Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv; oficiālajos 

sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com  Datu apstrādes termiņš – 

pastāvīgi. 

mailto:alberts.cimins@inbox.lv
mailto:alberts.cimins@inbox.lv
http://www.chess-results.com/


 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
 


