APSTIPRINU
LŠF prezidents Ā. Ozoliņš
______________________
2019. gada ____. janvāri

Latvijas 2019. gada jauniešu šaha čempionāta pusfināls/
Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem
1. Mērķi uz uzdevumi
1.1. Noskaidrot Latvijas 2019. gada jauniešu šaha čempionāta finālsacensību dalībniekus katrā no
6 vecuma grupām zēniem (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18).
1.2. Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE klasiskā šaha reitingu (U-10 un U-12
grupās) un FIDE ātrā šaha reitingu (U-14, U-16 un U-18 grupās).
2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis – FA Edgars Ungurs, tālr. 25935355.
2.3. Turnīru direktors – FA Toms Kalniņš, tālr. 29967610, sahaskola@riga.lv
3. Sacensību vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas).
3.2. Sacensības U-8 un U-10 grupās notiek no 18.01. līdz 20.01.2018.
3.2.1. Kārtu grafiks:
Datums
Kārta
Laiks
18.01.
1. kārta
17:00
2. kārta
18:30
19.01.
3. kārta
15:00
4. kārta
16:30
20.01.
5. kārta
11:00
6. kārta
12:30
7. kārta
14:00
3.3. Sacensības U-12 un U-14 grupās notiek no 25.01. līdz 27.01.2018.
3.3.1. Kārtu grafiks:
Datums
25.01.
26.01.
27.01.

Kārta
1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
5. kārta
6. kārta
7. kārta

Laiks
17:00
19:00
15:00
17:00
11:00
13:00
15:00

3.4. Sacensības U-16 un U-18 grupās notiek no 01.02. līdz 03.02.2018.
3.4.1. Kārtu grafiks:
Datums
01.02.
02.02.
03.02.

Kārta
1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
5. kārta
6. kārta
7. kārta

Laiks
17:00
19:00
15:00
17:00
11:00
13:00
15:00

4. Sacensību dalībnieki un noteikumi
4.1. Sacensībās var piedalīties zēni un jaunieši:
4.1.1. līdz 8 gadu vecumam (2011. dz. g. un jaunāki) – ar vismaz III sporta klasi;
4.1.2. līdz 10 gadu vecumam (2009. – 2010. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi;
4.1.3. līdz 12 gadu vecumam (2007. – 2008. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi;
4.1.4. līdz 14 gadu vecumam (2005. – 2006. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi;
4.1.5 līdz 16 gadu vecumam (2003. – 2004. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi;
4.1.6. līdz 18 gadu vecumam (2001. – 2002. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi.
5. Izcīņas kārtība
2.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.
2.2. Atkarībā no dalībnieku skaita, U-8 vecuma grupā var tikt mainīta izspēles sistēma un uzreiz
var tikt izspēlētas finālsacensības.
2.3. Izlozi veic datorprogramma “Swiss Manager”.
2.4. Laika kontrole visās grupās: 30 minūtes uz partiju katram dalībniekam plus 30 sekundes par
katru izdarīto gājienu, sākot no pirmā (30 + 30).
2.5. Grupās U-10 un U-12 tiek apskaitīts FIDE klasiskā šaha reitings.
2.6. Grupās U-14, U-16 un U-18 tiek apskaitīts FIDE ātrā šaha reitings.
2.7. Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk kā 30 minūtes, tad pretiniekam tiek piešķirta uzvara bez
spēles, ja tiesnesis nenolems savādāk.
2.8. Sacensību laikā vecāki, treneri un citas pavadošas personas drīkst atrasties tikai organizatoru
nozīmētajā vietā, netraucējot sacensību norisi.
6. Vietu noteikšanas kārtība
6.1. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:
6.2.1. Uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu);
6.2.2. Buholca koeficienta;
6.2.3. Reitinga sasnieguma turnīrā (U-8 grupā pēc PPK koeficienta).

7. Apbalvošana
7.1. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus katrā vecuma grupā ar
diplomiem un balvām.
8. Izdevumi
8.1. Latvijas Šaha federācija apmaksā izdevumus par telpām, sacensību uzvarētāju apbalvošanu,
tiesnešu darbu, ELO reitinga apskaitīšanas izdevumus un publicē informāciju par sacensībām.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki.
9. Pieteikšanās
9.1. Iepriekšējos pieteikumus pieņem elektroniski pa e-pastu sahaskola@riga.lv :
9.1.1. līdz 2018. gada 17. janvārim par U-8 un U-10 grupām;
9.1.2. līdz 2018. gada 24. janvārim par U-12 un U-14 grupām;
9.1.3. līdz 2018. gada 31. janvārim par U-16 un U-18 grupām.
9.1.4 Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds sporta klase vai tituls, FIDE ID
numurs, treneris vai klubs.
9.2. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa
atbilstību sacensībām.
9.3. Par nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild vecāki vai
organizācija, kura piesaka dalībnieku startam.
10. Citi noteikumi
10.1. Sacensību organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.
10.2. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Latvijas Šaha
federācijas un Rīgas Šaha skolas vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā),
drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.

________________________________________________________________________________________________________

Nosaukums: biedrība „LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA”
Reģ numurs: 50008022351
Adrese: Brīvostas iela 14a, Liepāja LV-3405
e-pasts: info@sahafederacija.lv
www.sahafederacija.lv

