Fēliksa Circeņa piemiņai-2020 Arena

1. Mērķis
Veicināt šaha spēles popularitāti Ādažu novadā, Latvijā un paaugstināt šahistu sporta
meistarību un pieminēt šaha entuziastu un treneri Fēliksu Circeni.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2020. gada 30. maijā, plkst. 12.00 Interneta platformā: Lichess.org
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Ādažu vidusskola sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju un Rīgas Šaha federāciju.
Turnīra direktors – FIDE meistars Jānis Grasis: e-pasts janis.grasis@inbox.lv
Turnīra galvenais tiesnesis - IA Alberts Cimiņš (+371 28804664).
4. Dalībnieki
Sacensībās var piedalīties visi šaha spēles cienītāji neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
Turnīra dalībniekam ir jābūt FIDE ID numuram, ja nav tad iemaksājam:
Latvijas Šaha Federācijas kontā 10 EUR, saite ar rekvizītiem:https://sahafederacija.lv/federacija/
un atsūtam epastu: alberts.cimins@inbox.lv ar:
Nr.p.k.

Uzvārds, Vārds

Dzimšanas dati
Datums, mēnesis, gads

5. Izcīņas kārtība

Epasts:

Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas (minimums 10 kārtās) Turnīra ilgums 210 minūtes.
Apdomas laiks 5 min. uz visu partiju + 5 sek. par katru izdarīto gājienu.
Atkarībā no dalībnieku skaita turnīra galvenais tiesnesis sacensību dienā ir tiesīgs veikt nepieciešamās
izmaiņas.
Sacensību norises kārtība:
30.05.2020. 11:00 - 11:45 reģistrācija
12:00 - 1.kārta
6. Vietu noteikšanas kārtība
Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā:
1. Uzlabotais Buholca koeficients (sliktāko rezultātu),
2. Buholca koeficients,
3. RST (reitinga sasniegums turnīrā).

7. Pieteikšanās
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2020. gada 29.maijam (plkst.20.00) uz e-pastu:
alberts.cimins@inbox.lv vai pa tālruni: 28804664.
Pieteikumā jānorāda:
Nr.p.k Uzvārds, Vārds

FIDE ID

lichess.org vārds

Kā arī saitē: https://lichess.org/tournament/f56ZDA9h
Parole: Circenis1929
Sacensību organizatori ir tiesīgi nepielaist sacensībām dalībniekus, kas ir nokavējuši iepriekšējās
pieteikšanās beigu datumu.
8. Balvu fonds
Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un pārsteiguma balvām.
Par I vietu tiek garantēta naudas balva ne mazāk kā 100 EUR.
Naudas balvas tiks izmaksātas ar pārskaitījumiem.
9. Dalības maksa
GM, IM, WGM, WIM bezmaksas.
Ādažu novada iedzīvotājiem - bezmaksas, pārējiem - 5 EUR
dalības maksai ir jābūt pārskaitītai uz turnīra sākumu)

Dalības maksa ir jāpārskaita:
Rekvizīti:
Nosaukums: Rīgas Šaha federācija
Reģ. numurs: 40008120148
Juridiskā adrese: Dzelzavas iela 42-15, Rīga, LV-1035
Bankas nosaukums: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Norēķina konts: LV55UNLA0050018224318
e-pasts: alberts.cimins@inbox.lv

Tālrunis: 28804664
Turnīra organizatoriem ir tiesības pieprasīt paaugstinātu dalības maksu no dalībniekiem, kas ir nokavējuši
iepriekšējās pieteikšanās beigu datumu.
10. Citi noteikumi
10.1.Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās
organizācijas.
10.2.Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas
piesaka dalībnieku startam.
10.3.Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums uz sacensībām.
10.4.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 var tikt publicētas šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv ; oficiālajos sociālo
mediju kontos. Turnīra rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš –pastāvīgi.
10.5. Tā kā turnīrs notiek virtuālajā vidē un turnīra dalībnieki fiziski nav redzami, ir izveidota krāpšanās
novēršanas komisija:
10.5.1:tajā ietilpst: FM Jānis Grasis, IA Alberts Cimiņš, IA Artūrs Mihailovs.
10.5.2:ja kādam no šahistiem veidojas pamatotas aizdomas par krāpšanos partijas laikā, lūdzam pēc
turnīra iesūtīt savu partiju pgn formātā (to ir viegli saglabāt pēc nospēlētas partijas) un atsūtīt uz:
alberts.cimins@inbox.lv .
10.5.3 Turnīra rezultāti var tikt pārskatīti, ja var konstatēt datora programmu izmantošanu vai citu cilvēku
iejaukšanos partijā.
10.5.4 Ja konstatējam, ka šahists ir krāpies partijas laikā: sods - 100 EUR un izslēgšana no iespējas
piedalīties interneta portālos šaha turnīros.
10.5.5Interneta platforma Lichess org. arī piedalās cīņā pret krāpšanos turnīra laikā. Pēc pamatotām
aizdomām var tikt pārtraukta Jūsu dalība turnīrā.
Ļoti ceram, ka mums nenāksies nodarboties ar papildus nepatīkamām lietām!
Veiksmi un novēlam patīkamu laika pavadīšanu pie šaha partiju spēlēšanas!

