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Latvijas 2022.gada vīriešu čempionāta pusfināla šahā 

nolikums 

1.Mērķi un uzdevumi. 
Noskaidrot Latvijas 2022.gada vīriešu čempionāta fināla astoņus dalībniekus, paaugstināt  

Latvijas šahistu meistarību, popularizēt šahu Latvijā. 

2.Sacensību vadība. 
Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija.  

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš  (Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664 

alberts.cimins @ inbox.lv ;  www.sahafederacija.lv;  

 Galvenā tiesneša vietnieks: Aivars Laizāns(Starptautiskā kategorija)  – tālrunis: 26498488. 
3.Dalībnieki. 
Sacensībās var piedalīties: 

Latviju federāciju pārstāvoši šahisti ar FIDE klasisko reitingu uz 2022. gada 1. janvāri virs 1901.  

Latvijas 2022.gada 1/4 fināla pirmo astoņu vietu ieguvēji; 

Saskaņā ar reģionālo atlases turnīru nolikumiem kvalificējušies šahisti. 

Pusfinālā nevar piedalīties šahisti, kas turnīra sākuma dienā jau izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas 

2022.gada finālā. 

4.Laiks un vieta. 
Sacensības notiek no 2022.gada 1.aprīlim līdz 5.aprīlim, Rīgas Šaha federācijas telpās, Maskavas ielā 

32, Rīgā, 2.stāvā. Reģistrācija 1.aprīlī līdz pulksten 17.45, atklāšana pulksten 17.55. I kārta pulksten 

18.00. 

  

01.04.2022. I kārta 18.00 piektdiena 

02.04.2022. II kārta -12.00 sestdiena 

02.04.2022. III kārta -16.00 sestdiena 

03.04.2022. IV kārta -12.00 svētdiena 

03.04.2022. V kārta -16.00 svētdiena 

04.04.2022. VI kārta -18.00 pirmdiena 

05.04.2022. VII kārta -18.00 otrdiena 

5.Izcīņas kārtība. 
Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar FIDE klasiskā reitinga 

aprēķinu. 

Laika kontrole: 60 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam+30 sekundes par katru gājienu. 

http://www.sahafederacija.lv/


Dalībnieks, kurš nav ieradies uz partiju 30 minūtes pēc kārtas sākuma laika tiek piešķirts zaudējums 

bez spēles. 

Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas. 
       

6.Vietu noteikšanas kārtība. 
Vienāda punktu skaita gadījumā: 

1.Uzlabotais Buholcs (atmetot zemāko punktu summu); 2.Buholca koeficients; 3.Reitinga sasniegums 

turnīrā (RST). 

7.Pieteikumi. 
Obligāta ipriekšējā pieteikšanās līdz 31.martam pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv vai tālruni-

28804664 (Alberts Cimiņš) 

Pieteikumā jānorāda: uzvārds, vārds, FIDE klasiskā šaha reitings.Sacensību organizatori ir tiesīgi 

nepielaist sacensībām dalībniekus, kas nokavējis pieteikšanās datumu. 

8.Apbalvošana. 
Turnīra pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem.  

Pirmo 8 vietu ieguvēji iekļūst tiesības piedalīties Latvijas 2022.gada vīriešu čempionāta  finālā. 

Balvu fondu veido % no ziedojumiem turnīrā. 

9.Ziedojums turnīram. 
- 20 EUR 

No Latvijas 2022. gada 1/4 fināla iekļuvušajiem- 10 EUR 

10.Citi noteikumi. 
Visus  izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās 

organizācijas. 

Par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas piesaka 

dalībnieku pusfinālam. 

Epidemioloģiskie drošības noteikumi 

Turnīrs notiek saskaņā ar turnīra norises laikā spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem 

noteikumiem, kas attiecas uz turnīra norises vietu. Turnīrā var piedalīties tikai personas ar 

derīgu covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, skolnieki ar testu. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām. 

Sagatavoja: Alberts Cimiņš (tālr.28804664:alberts.cimins@inbox.lv) 
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