
 

 

 

Latvijas 2021.gada Senioru šaha čempionāts 

Veltīts lielmeistaram Vladimiram Bagirovam (1936-2000) 

  
Pasaules senioru čempions-1998 gadā 

Nolikums 

1. Mērķis 
 

- Noteikt 2021.gada Latvijas senioru šaha čempionu vīriešiem un sievietēm; 

- Paaugstināt šahistu sporta meistarību. 

- Pieminēt pasaules senioru čempionu Vladimiru Bagirovu (1936-2000) 

- https://lv.wikipedia.org/wiki/Vladimirs_Bagirovs#cite_note-22 
- Popularizēt šahu. 

2. Izcīņas kārtība  
Čempionāts notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas ar programmas 

„Swiss manager” izlozi 7 kārtās, apdomas laiks 12 min. līdz partijas beigām katram 

dalībniekam plus 5 sekundes (12 + 5) par katru gājienu. Tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha 

reitings. Nepieciešamības gadījumā čempionāta tiesneši ir tiesīgi veikt izmaiņas. 

3. Turnīra vadība 
Organizators : Latvijas Šaha federācija. 

Turnīra direktors: Jānis Lelis:jlelis@latnet.lv 29556340 

  Galvenais tiesnesis – starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš (28804664). 

alberts.cimins@inbox.lv 

4. Dalībnieki 
Čempionātā var piedalīties visi Latvijas un ārzemēs dzīvojošie Latvijas šahisti ar ne 

zemāku kā II sporta klasi: 

- Vīrieši un sievietes kuri dzimuši līdz 01.01.1971. (50 gadi) 

- Vietu skaits ierobežots 50 dalībniekiem. 

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā 

ar Covid-19 uz turnīra norises brīdi. Pirms turnīra jāuzrāda Covid-19 sertifikāts. 

5. Rīkošanas vieta un laiks 
Čempionāts tiks rīkots 2021.gada 18.decembrī, Rīgā, viesnīcā, Pullman, Jēkaba iela 24 

  Reģistrēšanās čempionātam līdz 17.decembrim.   

Čempionāta kārtu grafiks 
 Reģistrācija 18.12. no 11.15-11.45 

18.12.2021. I kārta 12.00 sestdiena 

18.12.2021. II kārta 12.45 sestdiena 

18.12.2021. III kārta 13.30 sestdiena 
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18.12.2021. IV kārta 14.15 sestdiena 

18.12.2021. V kārta 16.00 sestdiena 

18.12.2021. VI kārta 16.45 sestdiena 

18.12.2021. VII kārta 17.30 sestdiena 

18.12.2021. Noslēgums 18.30 sestdiena 

 

6. Pieteikšanās  
Iepriekšēja pieteikšanās līdz 17.12.2021. pie: 

- Alberts Cimiņš – alberts.cimins@inbox.lv; 28804644 

- Jānis Lelis – jlelis@latnet.lv 29556340 

Pieteikumā jānorāda – vārds, uzvārds, dzīves vieta, sporta klase. 

Ja dalībniekam nav FIDE ID numura, tad nepieciešami dzimšanas dati. 

7. Vietu noteikšanas kārtība 
Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienādu punktu skaita gadījumā: 

- Uzlabotais Buholca koeficients (mīnus zemākais); 

- Buholca koeficients; 

- RST koeficients (reitinga sasniegums turnīrā). 

8. Apbalvošana 
Čempionāta pirmo vietu trīs vietu ieguvēji sieviešu un vīriešu konkurencē tiek apbalvoti 

ar kausiem, 

Apbalvoti ar medaļām tiek dalībnieki vecuma grupās 50+; 60+; 70+; 80+. 

Kā arī papildus balvas: grāmatas par Vladimiru Bagirovu. 

Pirmo trīs vietu ieguvēji iegūst tiesības piedalīties Latvijas 2022.gada vīriešu šaha 

čempionāta finālā. Ja čempionātā piedalās lielmeistari, tad tiesības piedalīties finālā 

iegūst pirmie, kas nav lielmeistari. 

Naudas balvas tiek veidotas no čempionāta dalības maksas.  

9. Dalības maksa 
LSVS 2021.gada sporta spēļu dalībniekiem un RSVK dalībniekiem, kuri ir samaksājuši 

biedra naudu par 2021.gadu, – 5 EUR; pārējiem – 10 EUR  

10.Citi noteikumi.  
Visus izdevumus par iebraukšanu un izbraukšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki 

vai komandējošās organizācijas. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.  

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā 

ar Covid-19 uz turnīra norises brīdi. Pirms turnīra jāuzrāda Covid-19 sertifikāts. 

. 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.  

 

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki. 
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