Latvijas 2021. gada 1/2 fināla šahā jauniešiem

NOLIKUMS
1. Mērķis :
Veicināt šaha spēles popularitāti Rīgā, Latvijā. Paaugstināt spēlētāju meistarību.
Noskaidrot labākos spēlētājus katrā vecuma grupā zēniem (U-08,U-10, U-12,U-14,U-16, U-18)
2. Izcīņas kārtība :
Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas, 9 kārtās.
Laika kontrole: 40 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam + 15 sekundes par katru
gājienu.
3. Sacensību vadība :
Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija.
Turnīra direktors-(IA) Artūrs Mihailovs
Galvenais tiesnesis – (IA) Alberts Cimiņš (tālr).28804664) alberts.cimins@inbox.lv
Galvenā tiesneša vietnieks - (IA) Aivars Laizāns (tālr. 26498488)
Anti krāpšanās tiesnesis- (IA) Vairis Kurpnieks.
4. Dalībnieki :
Piesakoties turnīram, automātiski vecāki piekrīt dalībnieku filmēšanai un fotografēšanai ZOOM vai
citā platformā.
Sacensībās var piedalīties Latvijas Šaha Federāciju pārstāvošs jebkuras sporta klases šahists.
U-08 (2013.g dz. un jaunāki),
U-10 (2011.-2012. dz.g.)
U-12 (2009.-2010. dz.g.)
U-14 (2007.-2008.dz.g.)
U-16 (2005.-2006.dz.g.)
U-18 (2003.-2004.dz.g.)
Dalībnieku saraksts tiks publicēts: www.chess-results.com
5. Vieta un laiks:
Sacensības notiek no 2021. gada 9. marta – 17.martam, interneta platformā: lichess.org.
Katru dienu partijas sākums plkst.18.00
9. martā plkst.17.30 jāpieslēdzas Zoomam, kura adrese būs redzama: www.lichess.org turnīru
čatā. U-08,U-10, U-12 grupām.
U-14,U-16, U-18 grupām, (https://www.freeconferencecall.com/downloads) būs uz datora,
jānovelk šī programma, būs jāiet: Online meeting ID: albertscimins
Join the online meeting: https://join.freeconferencecall.com/albertscimins
arī 17.30. 09.03.
komanda: Latvijas Šahs 2020: (jāpiereģistrējas klubā) https://lichess.org/team/latvijas-sahs-2020
Turnīrs šeit: (Turnīra adrese)
U-18- https://lichess.org/swiss/KIfYlyK0 Turnīra parole:Jauniesi64 (visos turnīros vienāda)
U-16- https://lichess.org/swiss/cyREyhDf,
U-14- https://lichess.org/swiss/a6WB2h9d
U-12- https://lichess.org/swiss/i19DDHjj
U-10- https://lichess.org/swiss/k6OkvTSx
U-08- https://lichess.org/swiss/AE9fNgEn

6. Pieteikšanās:
________________________________________________________________________________________________________

Iepriekšējā pieteikšanās turnīram līdz 8. martam plkst.20.00 pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv
28804664 (Alberts). Pieteikumā jānorāda uzvārds, vārds, lichess vārds.
7. Vietu noteikšanas kārtība:
Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā: 1.Buholca koeficients.
8. Apbalvošana:
U-08 zēnu grupā – finālā iekļūts pirmo 10 vietu ieguvēji
U-10 zēnu grupā – finālā iekļūst pirmo 4. vietu ieguvēji, kur tiem pievienojas 1-5. vietu pēc FIDE reitinga
Latvijā īpašnieki attiecīgā vecuma grupā. Un Jeronovičs Toms, kas izcīnījis tiesības piedalīties finālā no
turnīra Baltic open 2020
U-12 zēnu grupā – finālā iekļūst pirmo 5. vietu ieguvēji, kur tiem pievienojas 1-5. vietu pēc FIDE reitinga
Latvijā īpašnieki attiecīgā vecuma grupā.
U-14 zēnu grupā – finālā iekļūst pirmo 5. vietu ieguvēji, kur tiem pievienojas 1-5. vietu pēc FIDE reitinga
Latvijā īpašnieki attiecīgā vecuma grupā.
U-16 zēnu grupā – finālā iekļūst pirmo 4. vietu ieguvēji, kur tiem pievienojas 1-5. vietu pēc FIDE reitinga
Latvijā īpašnieki attiecīgā vecuma grupā. Un Zass Kristaps, kas izcīnījis tiesības piedalīties finālā no turnīra
Baltic open 2020
U-18 zēnu grupā – finālā iekļūst pirmo 5. vietu ieguvēji, kur tiem pievienojas 1-5. vietu pēc FIDE reitinga
Latvijā īpašnieki attiecīgā vecuma grupā.
Dalības maksa: šahistam ir jābūt ar FIDE ID numuru un nomaksātu licenci par 2021. gadu,
kura ir 10 EUR. (Latvijas Šaha Federācijas kontā).
Anti cheating (pretkrāpšanās) noteikumi:
9.

Turnīra krāpšanās novēršanas komisija: IA Alberts Cimiņš, IA Aivars Laizāns un IA Vairis Kurpnieks.
Ja kādam no turnīra dalībniekiem veidojas pamatotas aizdomas par krāpšanos partijas laikā, lūdzam pēc
turnīra iesūtīt savu partiju .pgn formātā un atsūtīt uz: alberts.cimins@inbox.lv.
Lai mazinātu potenciālo krāpšanos turnīra laikā, visiem turnīra dalībniekiem ir obligāti jānodrošina savas
partijas translācijas tiešsaistes režīmā ar ieslēgtu videokameru un mikrofonu ZOOM platformā vai citā.
Turnīra rezultāti var tikt pārskatīti, ja krāpšanās novēršanas komisija konstatēs datora programmu
izmantošanu vai citu cilvēku iejaukšanos partijā.
Interneta platforma Lichess.org arī piedalās cīņā pret krāpšanos turnīra laikā. Pēc pamatotām aizdomām
var tikt pārtraukta Jūsu dalība turnīrā. Pretenziju iesniegšanas termiņš divas dienas pēc turnīra beigām.
Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka organizatoru lēmuma gadījumā par krāpšanos
turnīrā, dalībnieks nevar apstrīdēt organizatoru lēmumu.
Spēlēsim godīgi bez priekšā teikšanas.
Informējam, ka 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 tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās,
www.sahafederacija.lv; oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti:
www.chess-results.com Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. Par sacensību dalībnieku veselības
stāvokli atbild paši dalībnieki.
Piesakoties turnīrā, dalībnieki un viņu vecāki apstiprina, ka ir izlasījuši un pieņēmuši šos čempionāta
noteikumus un nosacījumus.
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