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2021. gada 17.augusts 

Latvijas 2021. gada jauniešu šaha čempionāta 

Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem 

FINĀLS 

1. Mērķi un uzdevumi. 
Noskaidrot Latvijas  spēcīgākos jaunos šahistus 6 vecuma grupās zēniem un  meitenēm  

(U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18).  Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE klasiskā 

 un ātrā šaha reitingu atkarībā no vecuma grupas. Popularizēt šahu Rīgā un Latvijā. 

 

2. Sacensību vadība. 
Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar  Olaines sporta centru, Olaines 

slidotavu. 

Galvenais tiesnesis – Alberts Cimiņš (IA), alberts.cimins@inbox.lv. Galvenā tiesneša vietnieks:  Aivars 

Laizāns (IA)  Tiks pieaicināti vēl papildus palīgi un tiesneši. 

 

3. Vieta un laiks. 

2021. gada 23.-27. augusts. 
Dalībnieku grupas (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18) zēni  un meitenes. 

Dalībnieku reģistrācija 23.augustā  sākas no pulksten 13.00 līdz 13.45, izloze 23.08., pirmā kārta 14.00 

Spēļu vieta: Olaines slidotava, Kūdras iela 5. 

Kārtu grafiks: 
1.kārta 23.08. plkst. 14.00  

2.kārta 24.08. plkst. 13.00 

3.kārta 24.08.. plkst. 15.00 

4.kārta 25.08. plkst. 13.00 

5.kārta 26.08. plkst. 13.00 

6.kārta 26.08. plkst. 15.00 

7.kārta 27.08. plkst. 13.00 

 

4. Dalībnieki. 
Sacensībās var piedalīties zēni, kuri ir izcīnījuši tiesības Latvijas 2021. gada 1/2 finālos savās vecuma 

grupās vai citās atlases sacensībās saskaņā ar turnīru nolikumiem. 

Partijas būs obligāti jāpieraksta līdz partijas beigām un jānodod. 

Meiteņu sacensībās var piedalīties: 

 grupā m-8 (2013. dz. g. un jaunākas) – ar vismaz IV sporta klasi, 

 grupā m-10 (2011. – 2012. dz. g.) – ar vismaz IV sporta klasi,  

grupā m-12 (2009. – 2010. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi,  

grupā m-14 (2007. – 2008. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi, 

 grupā m-16 (2005. – 2006. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi, 

 grupā m-18 (2003. – 2004. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi.  

 Par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai pavadošās personas. 

     5.Izcīņas kārtība. 

Sacensības notiks pamatā pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Laika kontrole: 30 min.+30 sek. par gājienu 

katram dalībniekam. Ja grupā būs mazs dalībnieku skaits iespējama riņķa sistēma. 

Dalībnieku grupās līdz 1600 reitingam tiks apskaitīts FIDE klasiskais reitings, ar augstākiem reitingiem 

FIDE ātrā šaha reitings. 

     6.Vietu noteikšanas kārtība 

Vienāda punktu skaita gadījumā riņķa sistēmas turnīros vietas nosaka pēc: Bergera koeficienta, 

savstarpējās spēles rezultāta, uzvaru skaita, spēles ar melnajām figūrām. 
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Šveices sistēmas turnīros- pēc uzlabotā Buholca (atmetot sliktāko rezultātu), Buholca (ar visiem 

rezultātiem, RST(Reitinga sasniegums turnīrā). 

7.Pieteikšanās 
Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2021. gada 21.augustam, plkst.19.00. Pieteikumā jānorāda 

dalībnieka uzvārds, vārds sporta klase dzimšanas gads, kā arī FIDE ID numurs, vecuma grupa, treneris, 

dalībnieku saraksts tiek pieņemts no treneriem vai organizācijām. (Ja nav tad dzimšanas dati: gads, 

mēnesis, datums, vēlams e-pasts).alberts.cimins@inbox.lv, tālrunis: 28804664  

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā ar 

COVID-19  uz turnīra norises brīdi. 

Dalības maksa par turnīru – 10 EUR, (samaksāt uz vietas vai ar pārskaitījumu LŠF kontu:  

Nosaukums: biedrība "LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA" 

Biroja, pasta adrese: Lāčplēša iela 62-49, Rīga, LV-1011 

Reģ numurs: 50008022351 

PVN: LV50008022351 

Bankas nosaukums: AS "Citadele banka" 

Bankas kods: PARXLV22 

Norēķinu konts: LV76PARX0000245131011 

e-pasts:info@sahafederacija.lv  

 Olaines šahistiem bez maksas. 

 Atgādinām, ka piedaloties šajos turnīros šahistiem ir jābūt licencētiem Latvijas Šaha  Federācijā. 

8.Apbalvošana 
1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem, medaļām un kausiem, iespējams citām 

pārsteiguma balvām. 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī 

jūsu dalību šajā pasākumā. Tā laikā var tikt fotografēts un filmēts, lai informētu sabiedrību atbilstoši 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks 

publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv un to oficiālajos mediju kontos. 

Turnīra rezultāti tiks publicēti www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.  

Īpašie noteikumi : 

Ņemot vērā  Covid-19 apstākļus  skatītājiem netiks ļauts atrasties  spēļu zālē. 

Šis punkts attiecas  uz vecākiem, kā arī treneriem. 

Organizatoriem ir tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas sacensību norisē. 
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