
 
Rīgas 2022. gada bērnu un jauniešu šaha čempionāti lichesā II posms 

grupās U-07, U-09, U-11, U-13, U-15 
 

1. Mērķis:  
Veicināt šaha spēles popularitāti Rīgā, Latvijā. Paaugstināt spēlētāju meistarību. 

Noskaidrot uzvarētājus vecuma grupās:U-07,U-09, U-11, U-13, U-15 
            
 2. Izcīņas kārtība:  

Turnīri notiks pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Apdomas laiks: 5 minūtes līdz partijas beigām katram 
dalībniekam + 3 sekundes par katru gājienu.(starp kārtām 2 minūtes pauze). 

2. Sacensību vadība:  
Sacensības organizē: 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) 

3. Dalībnieki:  
Sacensībās var piedalīties jebkuras sporta klases šahists ar Latvijas FIDE ID numuru. 

Grupas: 

U-07-2015.gads un jaunāki, 

U-09-2013.-2014. dz.g. 

U-11-2011.-2012.dz.g. 

U-13-2009-2010. dz.g. 

U-15-2007.-2008.dz.g. 
 

dalībnieki tiks reģistrēti:www.chess-results.com.  
4. Vieta un laiks: 

Sacensības notiek  2022. gada 4. februārī, interneta platformā: lichess.org. Plkst.18.00 
komanda:Rīgas Šaha federācija, https://lichess.org/team/rigas-saha-federacija(jāpiereģistrējas klubā) 
Turnīrs U-07 šeit:https://lichess.org/swiss/5IdNjgB8    parole:BērniU07 
Turnīrs U-09 šeit: https://lichess.org/swiss/AwdZxyqi  parole:BērniU09 
Turnīrs U-11 šeit:https://lichess.org/swiss/PI7tfe9q       parole:BērniU11 
Turnīrs U-13 šeit:https://lichess.org/swiss/Ji8nWsgf      parole:BērniU13 
Turnīrs U-15 šeit:https://lichess.org/swiss/3GPYlITP    parole:BērniU15 

  
6. Pieteikšanās:  

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 4.februārim,plkst.16.00 pa e-pastu vai whatsap: 
alberts.cimins@inbox.lv 28804664 (Alberts). Pieteikumā jānorāda uzvārds, vārds, sporta 
klase,lichess vārds,kā arī jābūt FIDE id numuram, obligāti. (to var iegūt samaksājot Latvijas 
Šaha Federācijai-10 EUR (konts ir www.sahafederacija.lv kontaktos.) un atsūtot uz epastu: 
alberts.cimins@inbox.lv : Vārds, uzvārds, dzimšanas dati:datums,mēnesis, dzimšanas gads). 
Papildus noteikumi, dalībniekam jāieiet attiecīgi savā grupā līdz 04.02.2022. plkst.16.00. 

7. Vietu noteikšanas kārtība 
Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā: 

Lichesa koeficients;  
8.Dalības maksa: –  5 EUR  jābūt kontā 4.februārī līdz  plkst.16.00 

Biedrība “Rīgas Šaha federācija” 

40008120148 

A/S SEB banka 
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Katrā grupā tiks apbalvots labākais jaunietis un jauniete, kā arī paredzēti elektroniski diplomi pa trīs 
labākajiem katrā grupā, 
Naudas balvas tiks izmaksātas ar pārskaitījumiem(četru dienu laikā). 
 
Anti cheating (pretkrāpšanās) noteikumi: 
 
Turnīra krāpšanās novēršanas komisija: IA Alberts Cimiņš, IA Aivars Laizāns un IAVairis Kurpnieks. 

Pretkrāpšanās komisija var nereģistrēt dalībnieku, ja ir ticis iepriekš pieķerts negodīgā spēlē vai ja ir mazākās aizdomas. 
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 05.02.2022. 
 
Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka organizatoru lēmuma gadījumā par krāpšanos turnīrā, dalībnieks nevar 
apstrīdēt organizatoru lēmumu. 
 
 


