VI Siguldas novada atklātais čempionāts ātrajā šahā
2017. gada 30. septembrī un 1. oktobrī
NOLIKUMS
Rīkotājs:

Siguldas šaha klubs sadarbībā ar Siguldas novada domes Sporta
pārvaldi, Rīgas Šaha federāciju un Latvijas Šaha federāciju.

Vieta:

Siguldas Valsts ģimnāzija, Krišjāņa Barona iela 10, Sigulda.
Turnīrs notiks ģimnāzijas sporta zālē, 1. stāvā.
Kartē: http://ej.uz/Siguldas_gimnazija

Laiks:

2017. gada 30. septembris un 1. oktobris (sestdien un svētdien)

Sacensību vadība:

Turnīra direktors Visvaldis Gercāns, e-pasts siguldachess@gmail.com,
mob.t. +371 29277148.

Tiesneši:

Galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš, e-pasts: alberts.cimins@inbox.lv,
mob.t. +371 28804664, tiesnesis Aivars Laizāns.

Izcīņas kārtība:

Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 11 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE
ātrā šaha reitinga aprēķins.
Apdomas laiks 12 min. uz visu partiju + 5 sekundes gājienam.
Sacensībās var piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs.

Dalības maksa un
pieteikšanās:

Dalības maksa turnīrā ir 14 EUR.
Pazemināta dalības maksa 10 EUR ir šahistiem, kuri ir pieteikušies
iepriekš līdz 27.09.2017 plkst. 17.00.
Dalība Siguldas novada iedzīvotājiem, uzrādot Siguldas ID karti – bez
maksas. Dalība GM, IM, WGM, WIM – bez maksas.
Lai pieteiktos turnīram, dalībniekam jānosūta uz e-pastu:
alberts.cimins@inbox.lv savs vārds, uzvārds, FIDE ID numurs un
dzīvesvietas pilsēta.
Sacensību rīkotāji ir tiesīgi nepielaist sacensībām dalībniekus, kas ir
pieteikušies pēc 27.09.2017.
Dalībnieka pieteikšanās turnīram nozīmē, ka spēlētājs piekrīt tam, ka
sacensību laikā dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, kā arī tam, ka
šaha spēles partijas tiek translētas tiešraidē interneta tīklā.
Dalības maksa var tikt samaksāta sacensību vietā reģistrācijas laikā.
Dalībnieki vai organizācijas, kas komandē sportistus, var veikt dalības
apmaksu ar pārskaitījumu (dalības maksai jāienāk norādītajā kontā līdz
27.09.2017, citādi sacensību dienā tiks uzskatīts, ka apmaksa nav
veikta): Biedrība Siguldas šaha klubs, A/S SEB banka, UNLALV2X,
LV18UNLA0055000159825, reģ.nr. 40008120148.

Sacensību norises
kārtība:

Apbalvošana:

Sestdien
30. septembrī
Reģistrācija
13.00 – 13.45
1.kārta
14.00 – 14.38
2.kārta
14.48 – 15.26
3.kārta
15.36 – 16.14
Pārtraukums
16.24 – 17.00
4.kārta
17.00 – 17.38
5.kārta
17.48 – 18.26
6.kārta
18.36 – 19.14

Svētdien
1. oktobrī
7.kārta
8.kārta
9.kārta
10.kārta
11.kārta
Pārtraukums
Apbalvošana

10.00 – 10.38
10.48 – 11.26
11.36 – 12.14
12.24 – 13.02
13.12 – 13.50
13.50 – 14.25
14.25 – 14.35

Pamatbalvas:
Sacensību balvu fonds ir 1000 EUR; 1. – 8. vietām naudas balvas EUR:
180, 150, 120, 100, 90, 80, 65, 50.
Labāko sievieti, labāko jaunieti (2003.g. dzimušie un jaunāki), labāko
senioru (1957.g. dzimušie un vecāki) un labāko ārvalstu federācijas
spēlētāju apbalvo ar naudas balvu 20 EUR apmērā.
Tiek piešķirtas divas reitingbalvas (15 EUR un 8 EUR) katrai 12
spēlētāju grupai, sākot no 9. starta reitinga.
Labākajiem šahistiem 60+, 70+, 80+ vecumu grupās un šahistēm 50+,
60+ un 70+ vecumu grupās zemnieku saimniecības “Pīlādži” balvas.
Piederību vecumu grupai nosaka pēc dzimšanas gada.
Speciālbalvas:
Labākajiem Siguldas novada šahistiem 1.-3. vietai: medaļas.
Labākajam Siguldas novada šahistam - Eiropas Parlamenta deputāta
Krišjāņa Kariņa balva, brauciens uz Eiropas Parlamentu.
Labākajam Siguldas novada skolniekam – skolotāja Ulda Deisona
naudas balva 20 EUR apmērā.

Balvu piešķiršanas
nosacījumi:

Viens turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā vienu naudas balvu
pamatbalvu sadaļā. Vietu dalīšanas gadījumā augstāku vietu nosaka
pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta, 2) Buholca koeficienta, 3) RST
(reitinga sasniegums turnīrā).
Sacensību rīkotāji 1.-8. vietu ieguvējiem no eirozonas valstīm naudas
balvas pārskaitīs uz saņēmēja bankas kontu 10 dienu laikā pēc turnīra.
Rīkotāji ir tiesīgi šādi pārskaitīt arī citas balvas.

Naktsmītnes:

Informācija par naktsmītnēm no 8 EUR (skolniekiem no 5 EUR) pa
mob.t. 22022898, Ilze Ratniece; www.booking.com. Lūgums savlaicīgi
rezervēt naktsmītni. Rīkotāji neveic naktsmītņu rezervēšanu.

Papildinformācija:

Siguldas Valsts ģimnāzija atrodas 1000 m attālumā no Siguldas
dzelzceļa stacijas un Siguldas autoostas: http://ej.uz/Stacija_gimnazija

Ātrspēles turnīrs:

Mildas Laubertes piemiņas ātrspēles šaha turnīrs 9 kārtās notiks pēc
ātrā šaha turnīra 1. oktobrī no plkst. 15.00 – 18.30. FIDE noteikumi,
FIDE ātrspēles šaha reitinga aprēķins. Apdomas laiks 3 min. uz visu
partiju + 2 sekundes gājienam. Dalības maksa 7 EUR (piesakoties līdz
27.09.2017. - 5 EUR). Turnīra nolikums tiks publicēts vēlāk.

Atbalstītāji:

Siguldas novada dome
SIA “Datorika”
Z/s “Pīlādži”
SIA “Karšu izdevniecība Jāņa sēta”
Krišjānis Kariņš Uldis Deisons
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