Jaunība un Pieredze šahā-2021
NOLIKUMS
Mērķis:
Dot iespēju jaunajiem šaha talantiem iegūt praktiskas iemaņas spēlē ar pieredzējušajiem spēlētājiem.
Popularizēt šahu Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību.
Sacensību organizators:
Latvijas Šaha Klubs: Turnīra direktors: Dmitrijs Pogrebnojs tālr. 28654451
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (IA), tālr 28804664, alberts.cimins@inbox.lv
Galvenā tiesneša vietnieks: Aivars Laizāns (IA), tālr:26498488.
Laiks un vieta:
2021. gada 17.jūnijs, Jūrmala, Majori – 1.kārta plkst.11:00, ierašanās laiks līdz 10.50. 1. stāvā iekšējā sētā.
Baltic Beach Hotel & SPA, Jūras iela 23/25, Jūrmala, LV-2015
Sacensību dalībnieki:
Sacensībās var piedalīties jebkurš šahists ar vismaz I sporta klasi.
Dalībnieku skaits ierbežots 22 uzaicinātie dalībnieki.
Atgādinām, ka piedaloties šajos turnīros šahistiem ir jābūt licencētiem Latvijas Šaha Federācijā.
Izcīņas kārtība:
Turnīri notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas:
Ātrā (rapid) šaha turnīrā: laika kontrole: 8 min.+ 4 sek., 9 kārtas. FIDE ātrā šaha reitings.
Ātrā (rapid) šaha turnīrā tiks aprēķināts FIDE rapid reitings.
Vērtēšana:
Vietas tiks noteiktas atbilstoši absolūtajam punktu skaitam. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka
pēc: 1) uzlabotā Buholca (atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā)
Apbalvošana:
Paredzētas balvas 1.-3. vietai, kā arī pa vienai balvai:sievietei, jaunietim un senioram.
Izdevumi:
Sacensību rīkošanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz Latvijas Šaha Klubs.
Dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki vai komandējošās organizācijas.
Dalības maksa ātrā šaha turnīrā ''Jaunība un Pieredze šahā - 2021'' – 5 EUR
Pieteikumi:
Pieteikumus apstiprināt pa e-pastu alberts.cimins@inbox.lv līdz 2021. gada 16. jūlijam.
Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā ar COVID-19 uz
turnīra norises brīdi.

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka pēdējās 14 dienas nav atradies ārvalstīs ar
kurām ir noteikta karantīna, kā arī apņemas ievērot citus saistībā ar COVID-19 valsts un
FIDE noteiktos ierobežojumus uz turnīra norises brīdi. 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. Turnīra organizatori ir tiesīgi
veikt nepieciešamās izmaiņas.
Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām.
Organizatori patur
tiesības veikt nepieciešamā
izmaiņas.
Turnīrā var
piedalīties:vakcinētie,
izslimojušie un testu
nodevušie 48 stundas
pirms pasākuma.
Dalībniekiem būs jāuzrāda
pirms turnīra;
apliecinājums par
vakcinēšanos,
pārslimošanu ar Covid-19
vai tests.
bērni līdz 12 gadu
vecumam (ieskaitot) -bez
ierobežojumiem.

