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Latvijas 2022. gada jauniešu šaha čempionāta pusfināls/ 

Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem 

 

 

1. Mērķi uz uzdevumi 

Noskaidrot Latvijas 2022. gada jauniešu šaha čempionāta finālsacensību dalībniekus katrā no 6 

vecuma grupām zēniem (U-8, U-10, U-12, U-14, U-16, U-18).  

Dot dalībniekiem iespēju dalībniekiem iegūt un paaugstināt FIDE klasiskā šaha reitingu. 

 

2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju. 

Turnīra direktors – IA Toms Kalniņš. 

Sacensību galvenais tiesnesis – IA Alberts Cimiņš, tālr. 28804664, alberts.cimins@inbox.lv. 

Sacensību galvenā tiesneša vietnieks – IA Aivars Laizāns. 

 

3. Sacensību vieta un laiks 

Sacensības norisinās no 14.03.2022 līdz 19.03.2022 Biznesa augstskolā ”Turība” (Graudu iela 

68, Rīga, LV-1058). 

Kārtu grafiks ir šāds: 

Datums Kārta Laiks 

14.03. Reģistrācija 

1. kārta 

13:30 

15:00 

15.03. 2. kārta 11:00 

 3. kārta 15:00 

16.03. 4. kārta 11:00 

 5. kārta 15:00 

17.03. 6. kārta 15:00 

18.03. 

 

19.03. 

7. kārta 

8. kārta 

9. kārta 

11:00 

15:00 

11:00 

 

4. Sacensību dalībnieki un noteikumi 

Sacensībās var piedalīties zēni un jaunieši: 

● līdz 8 gadu vecumam (2014. dz. g. un jaunāki) – ar vismaz III sporta klasi; 

● līdz 10 gadu vecumam (2012. – 2013. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi;  

● līdz 12 gadu vecumam (2010. – 2011. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi;  
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● līdz 14 gadu vecumam (2008. – 2009. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi; 

● līdz 16 gadu vecumam (2006. – 2007. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi; 

● līdz 18 gadu vecumam (2004. – 2005. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi. 

 

Latvijas 2022. gada jauniešu čempionāta finālam automātiski kvalificējas (pusfinālā nav 

jāspēlē): 

● dalībnieki, kuri iepriekšējos divu gadus pēc kārtas (neatkarīgi no vecuma grupas) 

ieņēmuši vietu godalgoto trijniekā Latvijas jauniešu čempionāta finālos; 

● dalībnieki, kuri izcīnījuši tiesības piedalīties Latvijas jauniešu čempionātā caur atlases 

turnīriem; 

● dalībnieki, kuri FIDE klasiskā šaha reitings uz 2022. gada 1. janvāri, 1. februāri vai 1. 

martu ir bijis vismaz 

○ 1300 U-10 grupā; 

○ 1500 U-12 grupā; 

○ 1700 U-14 grupā; 

○ 1900 U-16 grupā; 

○ 2000 U-18 grupā. 

 

5. Izcīņas kārtība 

Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 – 9 kārtās atkarībā no 

dalībnieku skaita. Laika kontrole visās grupās ir 60 minūtes uz partiju katram dalībniekam plus 

30 sekundes par katru izdarīto gājienu, sākot no pirmā (60 + 30). Visās grupās tiks apskaitīts 

FIDE klasiskā šaha reitings. 

Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk kā 30 minūtes, tad pretiniekam tiek piešķirta uzvara bez spēles. 

 

6. Vietu noteikšanas kārtība 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

● Uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu); 

● Buholca koeficienta; 

● Reitinga sasnieguma turnīrā. 

 

7. Apbalvošana 

Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus katrā vecuma grupā ar diplomiem 

un kausiem. 

 

8. Pieteikšanās un dalības maksa 

Iepriekšējos pieteikumus pieņem elektroniski pa e-pastu alberts.cimins@inbox.lv līdz 2022. 

gada 11.marta plkst. 17:00. Pieteikumā jānorāda dalībnieka uzvārds, vārds, sportas klase un 

FIDE ID numurs (ja tāda nav, tad jānorāda dzimšanas dati), pilsēta un treneris. 

Dalības maksa turnīrā – 10 EUR. 

 

9. Citi noteikumi 
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Turnīrs notiek saskaņā ar turnīra norises laikā spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem 

noteikumiem. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas turnīra nolikumā līdz turnīra 

sākumam. 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās 

organizācijas. Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai 

organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. 

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; organizatora sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks 

publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

http://www.sahafederacija.lv/
http://www.chess-results.com/

