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Latvijas 2022. gada vīriešu čempionāta
Latgales reģionālās atlases turnīra

NOLIKUMS
1.Mērķi
- Veicināt šaha spēles popularitāti Latgales reģionā;
- Paaugstināt Latgales šahistu sporta meistarību;
- Noskaidrot Latvijas 2022. gada vīriešu šaha čempionāta fināla dalībniekus.
2.Sacensību vadība
Sacensības organizē Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar
Rēzeknes Šaha klubu.
Turnīra galvenais tiesnesis un turnīra rīkotājs Aleksandrs Vasiļkovs (nacionālā
kategorija), e-pasts <akindinich@inbox.lv>, t. 26445068. Turnīra rīkotājs organizē
valstī noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu.
3.Izcīņas kārtība
Turnīra izloze notiek atbilstoši spēlētāju FIDE ātrā šaha reitingiem. Turnīrā
paredzēts reitinga aprēķins. FIDE noteikumi, Šveices sistēma, 7 kārtas. Apdomas
laiks 40 minūtes katram dalībniekam + 15 sekundes par katru gājienu.
Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju 30 minūtes pēc kārtas sākuma, tiek piešķirts
zaudējums. Spēlētājiem jāveic partijas pieraksts. Nepieciešamības gadījumā galvenais
tiesnesis pirms sacensībām ir tiesīgs veikt izmaiņas izcīņas kārtībā.
4.Vieta un laiks, dalība
Sacensības notiek no 2022. gada 11. līdz 13. martam Rēzeknes valstspilsētas
domes Sporta pārvaldē 18.Novembra ielā, 39.
Reģistrēšanās sacensībām Rēzeknē 11. martā no plkst.17.30 - 17.45. Sacensību
sākums 11.martā plkst.18.00.
Sacensībās var piedalīties Latvijas federāciju pārstāvoši šahisti ar vismaz 2.sporta
klasi. Latgales reģionālās atlases turnīrā nevar piedalīties šahisti, kuriem turnīra
sākuma dienā ir tiesības piedalīties Latvijas 2022. gada čempionāta finālā.
Ja dalībniekam objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams ierasties uz pirmo kārtu, tad
viņam ir tiesības par to pirms turnīra sākuma (ne vēlāk par pl.17:30) informēt
sacensību galveno tiesnesi un šajā kārtā saņemt neizšķirtu bez spēles. Piesakoties
sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.

Kārtu saraksts:
Piektdien 11. martā
Reģistrācija 17:30 – 17:45
1. kārta 18:00 – 20:00

Sestdien 12. martā
2. kārta 11:00 – 13:00



3. kārta 14:00 – 16:00
4. kārta 16:10 – 18:10

Svētdien 13.martā
5.kārta  11:00 – 13:00
6.kārta  14:00 – 16:00
7.kārta  16:10 – 18:10
Apbalvošana     18:15
5.Pieteikšanās
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2022. gada 8. martam pa e-pastu
<akindinich@inbox.lv> vai pa tālruni 26445068. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds,
sporta klase, FIDE ātrā šaha reitings, dzīvesvietas pašvaldība. Maksimālais dalībnieku
skaits sacensībās ir ierobežots līdz 40.
Sacensību rīkotāji ir tiesīgi nepielaist sacensībām dalībniekus, kas ir nokavējuši
iepriekšējās pieteikšanās beigu datumu. Sacensību rīkotāji ir tiesīgi līdz 2022. gada
10.marta plkst. 23.59 atcelt turnīru, ja tam nav pieteikušies vismaz 9 dalībnieki. Tādā
gadījumā informācija par atcelšanu tiek ievietota interneta mājas lapā
www.sahafederacija.lv un iespēju robežās tiek paziņots šahistiem, kuri ir pieteikušies
turnīram. Sacensībās piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai
pārslimošanas sertifikātu vai skolnieki, kas veikuši Covid-19 testu izglītības iestādē.
6.Vietu noteikšanas kārtība un tiesības
Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā:
1. Uzlabotais Buholca koeficients;
2. Buholca koeficients;
3. RST koeficients.
Tiesības piedalīties Latvijas 2022. gada vīriešu čempionāta finālā iegūst:
1) 1.-3. vietas ieguvējs, ja turnīrā piedalās 30 vai vairāk dalībnieki.
2) 1.-2. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās 12-29 dalībnieki;
3) 1. vietas ieguvējs, ja turnīrā piedalās 11 vai mazāk dalībnieki.
Tiesības piedalīties Latvijas 2022. gada vīriešu čempionāta pusfinālā iegūst:
1) 4.-6. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās vismaz 30 dalībnieki;
2) 3.-4. vietu ieguvēji, ja turnīrā piedalās 12-29 dalībnieki;
3) 2. vietas ieguvējs, ja turnīrā piedalās 11 vai mazāk dalībnieki.
Apbalvošana
Ar diplomiem un mantas balvām tiek apbalvoti turnīra 1.-3.vietu ieguvēji, labākais
seniors S60 grupā, labākais jaunietis U18 grupā un labākā dāma, ja katrā no šīm
grupām ir vismaz divi dalībnieki. Iespējamas papildus balvas.
7.Dalības maksa:
Rēzeknes novada iedzīvotājiem bez dalības maksas, pārējiem – 5 eiro.
Dalībniekiem, kuri turnīram piesakās pēc 2022. gada 8. marta, papildus jāmaksā vēlās
reģistrācijas maksa 2 eiro.
8.Citi nosacījumi
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai
komandējošās organizācijas. Par savu veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild
dalībnieks vai organizācija, kura piesaka dalībnieku startam.


