Lielmeistara Jāņa Klovāna Šaha festivāla-2021

NOLIKUMS
1. Mērķis :
Veicināt šaha spēles popularitāti Rīgā, Latvijā.Paaugstināt spēlētāju meistarību.
Pieminēt lielmeistaru Jāni Klovānu (1935-2010).
2. Izcīņas kārtība :
A,B,C,D,E,F,G turnīri notiek pēc Šveices sistēmas, 9 kārtās, pārtraukums starp partijām 1 minūtes
pauze.
Laika kontrole: 5 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam + 3 sekundes par katru gājienu.
Turnīra ilgums aptuveni-3 stundas.
3. Sacensību vadība :
Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija, Rīgas Šaha Federācija.
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 (tālr.29435429)
4. Dalībnieki :
''A'' un ''B'' turnīri bez ierobežojumiem;
''C'' turnīrā var piedalīties-2009. g.dz.šahisti vai jaunāki-U-12;
''D'' turnīrā var piedalīties-2009. g.dz.šahistes vai jaunākas-G-12;
''E '' turnīrā var piedalīties-2007. g.dz.šahisti vai jaunāki-U-14;
''F'' turnīrā var piedalīties-2007. g.dz.šahistes vai jaunākas-G-12;
''G''un''H'' turnīros var piedalīties seniori, S-50(1971.dz.g. un vecāki), S-65 (1956 dz.g. un vecāki)
Ja dalībnieku skaits senioru turnīros abās grupās pārsniegs 10, tad tie tiks sadalīti 2 grupām.
Sacensībās var piedalīties jebkuras sporta klases šahists.
Spēlētājam ir jābūt FIDE ID.

5. Vieta un laiks:
Sacensības notiek saskaņā ar tabulu skatīt zemāk: interneta platformā: lichess.org.
komanda: Latvijas Šahs 2020: (jāpiereģistrējas klubā)https://lichess.org/team/latvijas-sahs-2020
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Turnīrs

Datums

''A'' visiem

27.04.2021. 18.00

https://lichess.org/swiss/6mhDpalH Klovans1935

''B'' visiem

27.04.2021. 18.00

https://lichess.org/swiss/Cfw4cFUn Klovans1935B

“C” -U-12

20.04.2021. 18.00

https://lichess.org/swiss/Mklj3wOi

Klovans1935C

''D''- G-12

20.04.2021. 18.00

https://lichess.org/swiss/b3Rw5ubs

Klovans1935D

''E''-U-14

21.04.2021. 18.00

https://lichess.org/swiss/2o7kr16z

Klovans1935E

''F'' G-14

21.04.2021. 18.00

https://lichess.org/swiss/aEZ5yr1e

Klovans1935F

https://lichess.org/swiss/rCJ35MpP

Klovans1935G

Laiks

''G'' S-50, S-65 23.04.2021. 18.00

Turnīra adrese:

Parole:

6. Pieteikšanās:
Iepriekšējā pieteikšanās ''C'',''D'' turnīram līdz 20. aprīlim plkst.16.00; ''E''F'' turnīram līdz 21.
aprīlim plkst.16.00;''G '' turnīram līdz 23.aprīlim plkst16.00; ''A'', ''B'' turnīriem līdz
27.aprīlim plkst.16.00.
pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv 28804664 (Alberts).
Turnīrs
Uzvārds
Vārds
Sporta klase
Lichesa vārds
Piezīmes
7. Vietu noteikšanas kārtība:
Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā: pēc lichesa koeficienta.
8. Apbalvošana:
Garantētās balvas 1500 EUR.
A turnīrā:
I vieta
120 EUR
W-I vieta-30 EUR

S-65-I vieta-30 EUR

II vieta

100 EUR

W-II vieta-25 EUR

S-65-II vieta-25 EUR

III vieta

80 EUR

U-18-I vieta-30 EUR

S-50-I vieta-30 EUR

IV vieta

70 EUR

U-18-II vieta-25 EUR

S-50-II vieta-25 EUR

V vieta

60 EUR

U-14-I vieta-30 EUR

Latvijas spēlētāju balvas:

VI vieta

50 EUR

U-14-II vieta-25 EUR

I vieta-100 EUR

VII vieta

50 EUR

U-12-I vieta-30 EUR

II vieta-70 EUR

U-12-II vieta-25 EUR

III vieta-50 EUR

VIII vieta 35 EUR

Divas balvas saņemt nevar.
Kopā A turnīrā paredzētais balvu fonds: 1120 EUR.
Balvas var tikt regulētas, ja kādā kategorijā ir mazāk par trīs dalībniekiem.

B turnīrs ir bezmaksas- balva ir tikai-1.vietai-20 EUR.
C, D turnīrs U-12 un G-12
E,F turnīri:U-14 un G-14
G, turnīrs S-50 un S-65
katrā grupā:
I vieta-25 EUR
II vieta-20 EUR
III vieta-15 EUR
B,C,D,E,F,G turnīros paredzētais balvu fonds-380 EUR
Kā arī 1.-6.vietai katrā grupā papildus balva bezmaksas piedalīšanās balva: ''A” turnīrā.
Balvas tiks izmaksātas pēc 30.aprīļa.
9. Dalības maksa: – 5 EUR, citu valstu šahistiem-10 EUR.
B turnīrs- bez dalības maksas
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Latvijas titulētie spēlētāji GM,WGM, IM,WIM,FM,WFM, CM visos turnīros piedalās bez maksas.
Organizatori: papildus var uzaicināt spēlētājus no citām valstīm bez maksas.
Jāieskaita: Rīgas Šaha Federācijas kontā:
Reģ. numurs: 40008120148
Bankas nosaukums: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Norēķina konts: LV55UNLA0050018224318
Maksājuma mērķī jānorāda: Uzvārds, lichess vārds un Klovāns 2021.

Anti cheating (pretkrāpšanās) noteikumi:
Turnīra krāpšanās novēršanas komisija: IA Alberts Cimiņš, IA Aivars Laizāns un IAVairis 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 .
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 divu dienu laikā pēc turnīra beigām.
Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka organizatoru lēmuma gadījumā par krāpšanos
turnīrā, dalībnieks nevar apstrīdēt organizatoru lēmumu.
Par krāpšanos var diskvalificēt Latvijas Šaha Federācija līdz 2 gadiem.
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Jānis Klovāns(dzimis1935.gada 9.aprīlī- miris2010.gada 5.oktobrī bija
Latvijasšahists(starptautiskais lielmeistars) un treneris.
Deviņkārtējs Latvijas čempions šahā.
Šahu sācis spēlēt tikai 14 gadu vecumā. Par meistarkandidātu kļuvis1954.
gadā,PSRSsporta meistars kopš1959. gada, starptautiskais meistars
korespondencšahā(ICCF) -1973. gadā, starptautiskais meistars (1976). gadā. Par
starptautisko lielmeistaru kļuva1997. gadā, kad uzvarēja pasaules senioru
čempionātā. Lielmeistars korespondencšahā kopš 2001. gada.
Latvijas čempions1954.,1962.,1967.,1968.,1970.,1971.,1975. (dalīta 1.2.vieta),1979. un1986. gadā.PSRSBruņoto spēku čempions 1969., 1971. un 1973.
gadā. Jānis Klovāns ir trīskārtējs pasaules senioru čempions (1997., 1999. un 2001. gadā).
2009.gada 16. novembrī par mūža ieguldījumu šaha attīstībā Latvijā un jauno šahistu
audzināšanā Jānis Klovāns tika iecelts parAtzinības krustavirsnieku
Apbedīts Rīgas Meža kapos.
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