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Nolikums. 
 
Mērķi un uzdevumi.  
Noskaidrot Latvijas spēcīgākos jaunos šahistus katrā no 5 vecuma grupām zēniem (z-10, z-
12, z-14, z-16, z-18) un 6 vecuma grupām meitenēm (m-8, m-10, m-12, m-14, m-16, m-18).  
Noskaidrot Pasaules, Eiropas un Eiropas Savienības jauniešu čempionātu dalībniekus katrā 
FIDE noteiktajā vecuma grupā. 
 

Sacensību vadība. 
Zēnu čempionātu organizē un vada Rīgas Šaha skola, meiteņu – Rīgas Šaha federācija.  
 

Laiks un vieta. 
2009. gada 3. – 7. aprīlī,  
zēniem Rīgas Šaha skolā, Krišjāņa Barona ielā 21a,  
meitenēm Rīgas Šaha federācijā, Merķeļa ielā 11-535. 
 
Meiteņu sacensībām 
 
3. aprīlī  13. 00 – izloze un 1. kārta, 
  17. 30 – 2. kārta, 
4. aprīlī  10. 30 – 3. kārta, 
  15. 00 – 4. kārta, 
5. aprīlī  10. 30 – 5. kārta, 
  15. 00 – 6. kārta, 
6. aprīlī  10. 30 – 7. kārta, 
  15. 00 – 8. kārta, 
7. aprīlī  10. 30 – 9. kārta, 
  14. 00 – noslēgums. 
 

Sacensību dalībnieki un noteikumi. 

 
Zēniem katrā grupā spēlē 10 dalībnieki, kuri izcīnījuši tiesības Pasaules un Eiropas atlases 
sacensību pusfinālos vai citās pusfinālu nolikumā minētās sacensībās. 
Meiteņu sacensībās var piedalīties 
grupā m-8 (2001. dz. g. un jaunākas) – ar vismaz IV sporta klasi, 
grupā m-10 (1999. – 2000. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi, 
grupā m-12 (1997. – 1998. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi, 
grupā m-14 (1995. – 1996. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi, 
grupā m-16 (1993. – 1994. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi, 
grupā m-18 (1991. – 1992. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi. 



Izcīņas kārtība. 
Sacensības zēniem notiek pēc riņķa sistēmas 9 kārtās, meitenēm – pēc riņķa vai Šveices 
sistēmas, atkarībā no dalībnieču skaita 7 – 9 kārtās. 
Apdomas laiks 1 st. 30 min. un 30 sek. par gājienu katram dalībniekam (iespējama saīsināta 
laika kontrole grupās līdz 8 un 10 gadiem). 
Vērtēšana. 
Vienāda punktu skaita gadījumā riņķa sistēmas turnīros vietas nosaka pēc Bergera 
koeficienta, savstarpējās spēles rezultāta un papildus mača rezultāta (ja dala godalgotas 
vietas), Šveices sistēmas turnīros – pēc uzlabotā Buholca, Buholca un PPK koeficienta. 
Apbalvošana. 
1. – 3. vietas ieguvējus katrā vecuma grupā apbalvo ar diplomiem un medaļām. Pirmās vietas 
ieguvējs iegūst tiesības pēc izvēles piedalīties Pasaules, Eiropas vai Eiropas Savienības 
jauniešu čempionātā, nākamās tiesības ir otrās vietas ieguvējam utt. 
Izdevumi. 
Sacensību rīkošanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz Latvijas Šaha savienība. 
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai dalībnieki. 
Dalības maksa Ls 4. 
Pieteikumi. 
Iepriekšējos pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Krišjāņa Barona ielā 21a, Rīga, LV – 
1011, fakss 67704226, e-pasts chess@latnet.lv, līdz 2009. gada 1. aprīlim.  


