Latvijas Šaha Open 2021
17. – 24.septembris
Mērķi un uzdevumi:
Popularizēt šaha spēli Rīgā un Latvijā. Nostiprināt draudzīgas saites ar citu valstu
šahistiem. Noskaidrot spēcīgākos šahistus. Paaugstināt šaha meistarību. Dot šahistiem
iespēju iegūt FIDE reitingu un paaugstināt to.
Vieta: . Lomonosova iela 1, Rīgā, Transporta un sakaru institūts.
Izspēles kārtība: 9 kārtas, Šveices sistēma, FIDE noteikumi, standarta reitinga aprēķins.
Laika kontrole: 90 minūtes uz partiju dalībniekam + 30 sekundes par gājienu katram dalībniekam.
Papildrādītāji: Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 1) Uzlabotais
Buholca koeficients, 2) Buholca koeficients, 3) Reitinga sasniegums turnīrā (RST).
Kārtu grafiks:
17.09.2021.

I kārta

18.00

piektdiena

18.09.2021.

II kārta

11.00

sestdiena

18.09.2021.

III kārta

17.00

sestdiena

19.09.2021.

IV kārta

18.00

svētdiena

20.09.2021.

V kārta

18.00

pirmdiena

21.09.2021.

VI kārta

18.00

otrdiena

22.09.2021.

VII kārta

18.00

trešdiena

23.09.2021.

VIII kārta 18.00

24.09.2021.

IX kārta

18.00

ceturtdiena
piektdiena

Dalībnieki: Turnīrā tiek aicināti piedalīties visa vecuma šahisti no Latvijas un citām valstīm.
Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki.
Dalībnieku skaits ierobežots – 70 dalībnieki.
Dalības maksa: GM, WGM, IM un WIM un šahisti ar ELO virs 2400 ir atbrīvoti no dalības maksas;
ELO 2101-2399 – 40 EUR;
ELO 1801-2100 – 50 EUR;
<1800 un bez ELO – 60 EUR;
S-65 (1956 g.dzimušajiem un vecākiem) – 30 EUR.
Speciālie noteikumi: neizsķirta piedāvājums ir atļauts pēc 20 gājiena.
Dalības maksas ir iespējams ieskaitīt Rīgas Šaha federācijas kontā:

Reģistrācijas Nr.: 40008120148
Banka: A/S SEB banka
Konta Nr.: LV55UNLA0050018224318
Ar norādi: ”dalības maksa Latvijas Šaha Open -2021
Naudas balvas: I vieta – 200 EUR, II vieta – 150 EUR, III vieta – 120 EUR, IV vieta – 80 EUR,
V vieta – 70 EUR, VI vieta – 70 EUR;
S-65 – 60 EUR, S-50 – 60 EUR, U-14 – 60 EUR;U-18-60 EUR,W-60 EUR
Reitingbalvas: <1800 – 60 EUR, <1600 – 60 EUR, iespējamas citas pārsteiguma balvas.
Kopā – 1110 EUR. Balvas tiks izmaksātas ar pārskatījumiem.
Papildus noteikumi: Ja turnīra dalībnieks kavē kārtu vairāk par 30 minūtēm viņam tiek piešķirts
zaudējums. Ja turnīra dalībnieks, kādu iemeslu dēļ nevar ierasties uz vienu no pirmajām
trim kārtām, tam ir tiesības saņemt ½ punktu bez spēles, pirms iepriekšējās kārtas
beigām, brīdinot turnīra galveno tiesnesi.
Reģistrācija: Beigu termiņš ir 2021. gada 15.septembris pulksten 17.00. Pieteikties ir iespējams
pie turnīra galvenā tiesneša Alberta Cimiņa pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv, vai
tālruni: +371 28804664. Dalībnieki, kuri pieteiksies pēc norādītā datuma dalības maksa
tiks palielināta par 10 EUR.
Organizatori: Turnīru organizē Latvijas Šaha federācija, Transporta un sakaru institūtu.
Turnīra galvenais tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš.

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.
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.

