“Riga Magicians” līga e-šahā
2020. gada 11. – 25. aprīlis

Vieta:
Izspēles kārtība
un laika kontroles:

Vietu noteikšana:
Turnīru grafiks:

Dalībnieki:
Dalības maksa:

Naudas balvas:

Pieteikšanās:

Nr.p.k.
1.

Chess.com vietne internetā
Šaha turnīra laikā ir paredzēts izspēlēt 5 turnīrus ar dažādām laika kontrolēm un izspēles
sistēmām. Visas spēles notiek chess.com vietnē pēc tās noteikumiem:
Sestdien, 11.04.2020
Laika kontrole 3 minūtes uz partiju katram dalībniekam.
Šveices sistēma 9. kārtas
Trešdien, 15.04. 2020
Laika kontrole 3 minūtes uz partiju katram dalībniekam.
Chess arena 2 stundas.
Sestdien, 18.04.2020
Laika kontrole 2 minūtes uz partiju katram dalībniekam
+ 1 sekunde par katru izdarīto gājienu. Šveices sistēma 9. kārtas
Trešdien, 22.04. 2020
Laika kontrole 2 minūtes uz partiju katram dalībniekam
+ 1 sekunde par katru izdarīto gājienu. Chess arena 2 stundas.
Sestdien, 25.04. 2020
Laika kontrole 1 minūte uz partiju katram dalībniekam.
Šveices sistēma 13. kārtas
Pēc chess.com turnīru izspēles noteikumiem.
Sestdien, 11.04.2020

19:00 – 20:00 Reģistrācija
20:00
1. kārta – 9. kārta
Trešdien, 15.04. 2020
19:00 – 20:00 Reģistrācija
20:00 – 22:00
Sestdien, 18.04.2020
19:00 – 20:00 Reģistrācija
20:00
1. kārta – 9. kārta
Trešdien, 22.04. 2020
19:00 – 20:00 Reģistrācija
20:00 – 22:00
Sestdien, 25.04. 2020
19:00 – 20:00 Reģistrācija
20:00
1. - 13 kārta
Turnīrā tiek aicināti piedalīties jebkurš šahists no Latvijas un citām valstīm.
Dalības maksa ir 10 EUR jeb 2 EUR pa katru turnīru. Dalības maksa tiek iemaksāta Rīgas Šaha
federācijas banka kontā, obligāti norādot maksājuma mērķī savu vārdu uzvārdu, FIDE ID un
nickname chess.com vietnē (tas ir nepieciešams spēlētāju identifikācijai). Gadījumā, ja spēlētājs
neiesniedz kaut vienu no šīm detaļām, organizatoriem ir tiesības neiekļaut dalībnieku turnirā.
Katra turnīra balvu fonds ir paredzēts 70 EUR apmērā. 1. vieta 25 EUR, 2. vieta 20 EUR, 3. vieta
15 EUR. Un divas reiting balvas: Labākai sievietei 5 EUR un labākajam jaunietim (dzimuši 2002.
gadā vai vēlāk) 5 EUR. Visas balvas tiks veiktas ar pārskaitījumu uz tiem pašiem bankas
kontiem, no kuriem tiks veikta reģistrācija turnīram. Visu turnīru balvas tiks summētas un
pārskaitītas pēc pasākuma beigām līdz 28. aprīlim.
Pieteikšanās termiņš visiem pieciem turnīriem ir 2020. gada 10. aprīlis. Pieteikties ir iespējams,
veicot iemaksu Rīgas Šaha federācijas kontā norādot maksājuma uzdevumā sekojošu
informāciju: vārdu uzvārdu, vecumu un savu chess.com vārdu (username) chess.com vietnē.
Spēlētājam, kuram vēl nav savs chess.com vārds, tāds iepriekš ir jāiegūst. To var izdarīt ātri un
bez maksas, vietnē chess.com starta lapā nospiežot linku “Sign Up” (reģistrēties). Spēlētājam,
kuram vēl nav FIDE ID, ir iespēja to noformēt.

Uzvārds, Vārds

FIDE ID

Chess.com vārds

Vēlā reģistrācija:
Organizatori:
Fair Play:

Dalībnieki, kuri pieteiksies pēc 11. aprīļa dalības maksa paliek nemainīga 10 EUR un tie var
izspēlēt atlikušos turnīrus.
Turnīru organizē Ņikita Meškovs, Sergejs Kļimakovs un Artūrs Mihailovs sadarbībā ar Rīgas
Šaha federāciju un Latvijas Šaha federāciju.
Uz visiem turnīriem attiecas vietnes chess.com vispārējie notiekumi. Organizatori nenes atbildību
par tiem turnīra dalībniekiem, kuriem šā pasākuma laikā tiks liegta pieeja chess.com par vietnes
noteikumu pārkāpumiem.

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties turnīrā.
Rekvizīti:

Nosaukums:
Reģ. numurs:
Juridiskā adrese:
Faktiskā adrese
Bankas nosaukums:
Bankas kods:
Norēķina konts:

Rīgas Šaha federācija
40008120148
Dzelzavas iela 42-15, Rīga, LV-1035
Maskavas iela 32/4,Rīga, LV-1063
A/S SEB banka
UNLALV2X
LV55UNLA0050018224318

e-pasts:

alberts.cimins@inbox.lv

Tālrunis:

28804664

