
Alberts-Chess-50 Arena

14.07.2020.

 Aicinām piedalīties blicā !

Turnīrs notiks lichess.org platformā.
14.07.2020. plkst.18.30- turnīra ilgums 4stundas (jebkurā brīdī var pieslēgties, iepauzēt vai
izstāties.) Laika kontrole:2+2

Vai tas ir vērtēts?

Šis ir vērtēts turnīrs un ietekmēs jūsu reitingu.

Kā tiek aprēķināti rezultāti?

Par uzvaru piešķir 2 punktus, par neizšķirtu - 1 punktu un par zaudējumu - nevienu.
Ja uzvarēsiet divas spēles pēc kārtas, sāksies divkāršo punktu sērija, ko attēlo ar liesmas ikonu.
Turpmākās spēles būs vērtas divreiz vairāk punktu līdz brīdim, kad neizdosies uzvarēt.
Tas ir, par uzvaru piešķirs 4 punktus, par neizšķirtu - 2 punktus un par zaudējumu - joprojām 
nevienu.

Piemēram, pēc divām uzvarām panākot neizšķirtu iegūst 6 punktus: 2 + 2 + (2 x 1)

Kurbada Arēna

Kad spēlētājs, spēlei sākoties, nospiež uz Kurbada pogas, viņš zaudē pusi no sava pulksteņa laika, 
taču par uzvaru tiek piešķirts viens papildus punkts.

Spēlējot Kurbadu, laika kontrolēm ar inkrementu tiek noņemts inkrements. (1+2 ir izņēmums, tas 
pārvēršas par 1+0)

Kurbads nav pieejams spēlēm ar nulles sākotnējo laiku (0+1, 0+2).

Papildus punkts tiek piešķirts tikai tad, ja Kurbada spēlē izdarīti vismaz 7 gājieni.

Kā tiek noteikts uzvarētājs?

Spēlētājs(i) ar visvairāk punktiem, turnīram beidzoties, tiek pasludināts(i) par uzvarētāju(iem).

Kā notiek sapārošana?

Turnīram sākoties, spēlētājus sapāro atbilstoši reitingam.
Tiklīdz spēle beigusies, atgriezies turnīra vestibilā: tad tiksi sapārots ar nākamo spēlētāju vistuvāk 
tavam reitingam.
Tādā veidā tiek panākts mazāks gaidīšanas laiks, taču var gadīties, ka netiksies ar katru turnīra 
spēlētāju.
Spēlē ātri un atgriezies vestibilā lai spēlētu vairāk spēļu un iegūtu vairāk punktu.

Kā turnīri beidzas?

Turnīram ir laika atpakaļskaitīšanas pulkstenis. Kad tas sasniedz nulli, turnīra tabula tiek iesaldēta 
un tiek paziņots uzvarētājs. Iesāktās spēles tiek pabeigtas, taču tās vairs netiek ieskaitītas turnīra 
rezultātā.

Citi svarīgi noteikumi

Jūsu pirmajam gājienam ir laika limits. Ja neizdosies šajā laikā iziet gājienu, spēli būsiet zaudējis.



Panākot neizšķirtu pirmajos 10 gājienos, neviens spēlētājs negūs punktus.

Atkārtoti neizšķirti: Kad spēlētājs vairākas reizes pēc kārtas panāk neizšķirtu arēnā, punktu ieskaitīs
tikai par pirmo neizšķirtu, vai neizšķirtas spēles, kas ilga 30 gājienus. Šo secību var pārtraukt tikai 
uzvara, nevis zaudējums vai neizšķirts.

Dalības maksa-10 EUR uz Rīgas Šaha federācijas kontu:
saite uz turnīru:
https://lichess.org/tournament/v9lCAbBj
parole:Cilveks-Sahs-50
Dalības maksas nemaksā uzaicinātie spēlētāji:

Garantētās balvas: (150 EUR)
I vieta-50 EUR
II vieta-40 EUR
III vieta-30 EUR
IV vieta-20 EUR
V vieta-10 EUR
Būs papildus balvas no iemaksām": W;U-14,U-18,S-50 iespējamas citas pārsteiguma balvas.
Balvas tiks izmaksātas ar pārskaitījumiem.

Biedrība “Rīgas Šaha federācija”

40008120148

Dzelzavas iela 42-15, Rīga, LV-1035

A/S SEB banka

UNLALV2X

LV55UNLA0050018224318

alberts.cimins@inbox.lv

  

https://lichess.org/tournament/v9lCAbBj
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