Daugava Chess Ziemassvētku
turnīrs 2019
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.

3. Vieta un laiks.
Sacensības notiks Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Saules ielā 7 (2. stāvs, aktu
zāle), 2019. gada 25. decembrī.
4. Izcīņas kārtība.
Ātrā šaha turnīrs: Šveices sistēma, 7 kārtas ar laika kontroli 12 min. uz visu partiju
+ 5 sek. par katru izdarīto gājienu (FIDE 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.
Iepriekšēja pieteikšanās sacensībām līdz 24. decembrim pa tālruņiem:
+371 29523665, +371 22130585 vai e-pasts : daugavachess@gmail.com.
Dalības maksa: 7 EUR,
jauniešiem līdz 18 gadiem un senioriem 60+ – 5 EUR.
GM, WGM, IM, WIM – bez dalības maksas.
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.
25. decembrī:
Reģistrācija
10.00 – 10.45
1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
Pārtraukums
5. kārta
6. kārta
7. kārta
Apbalvošana

11.00 – 11.40
11.45 – 12.25
12.30 – 13.10
13.15 – 13.55
14.00 – 14.45
14.45 – 15.25
15.30 – 16.10
16.15 – 16.55
17.20

7. Vietu noteikšanas kārtība.
Pēc iegūto punktu skaita.
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji:
1. Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko rezultātu);
2. Buholca koeficients;
3. Reitinga sasniegums turnīrā.

8. Apbalvošana.
1. – 3. vietu ieguvēji, labākā sieviete, labākais jaunietis līdz 18 gadiem un seniors
60+ tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem un naudas balvām (no dalībnieku
iemaksām).
1. – 3. vieta jauniešiem līdz 12 gadiem – ar medaļām un diplomiem.
Viens turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā vienu naudas balvu.

9. Publicitāte.
Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas
līdzekļos un sociālajos tīklos, 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 publiskos plašsaziņas līdzekļos, sporta nozares mājaslapās,
www.sahafederacija.lv, turnīra organizatoru un atbalstītāju oficiālajos sociālo mediju
kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes
termiņš – pastāvīgi.

10. Naktsmītnes.
Daugavpils viesnīcas: http://www.visitdaugavpils.lv

Biedrības “Daugava Chess” valde

