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I. BērziĦa
Latvijas 2010. gada klubu kausa šahā NOLIKUMS
1. Vieta un laiks
1.1. Turnīrs notiek 2010. gada 4.-5. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes galvenajā ēkā KaĜėu ielā 1,
201. auditorijā (Mazajā zālē).
1.2. Kārtu grafiks ir šāds:
4.decembrī
12:30
12:45-13:45
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:15-18:15
18:30-19:30

Dalībnieku reăistrācija, kuras laikā ir iespējams veikt pēdējās izmaiĦas komandu
sastāvos
Atklāšana
1. kārta
2. kārta
Pusdienu pārtraukums
3. kārta
4. kārta
5. kārta

5. decembrī
11:00-12:00
12:15-13:15
13:30-14:30
14:55-15:55
16:20

6. kārta
7. kārta
8. kārta
9. kārta
Noslēgums

12:00-12:15

2. Izspēles kārtība
2.1. Pietiekama komandu skaita gadījumā turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Izlozi veic
programma Swiss Manager pēc Latvijas reitingiem. Starta numuri komandām tiek piešėirti pēc
pamatsastāva vidējā reitinga. Ārzemju šahistiem ELO reitingu pielīdzina Latvijas reitingam, pieskaitot
tam 50 punktus.
2.2. Laika kontrole: 25 minūtes plus 5 sekundes par katru izdarīto gājienu (25+5).
2.3. Turnīrs notiek pēc FIDE ātrā šaha (Rapid) noteikumiem.
2.4. Mači notiek pie pieciem galdiĦiem. Pie 5. galdiĦa ir jāspēlē sievietei (respektīvi, 4+1).
2.5. Turnīrā apskaita Latvijas reitingu.
2.6. Gan komanda, gan atsevišėi spēlētāji drīkst kavēt uz maču ne vairāk kā 30 minūtes vai līdz brīdim,
kad beidzas apdomas laiks. Dalībniekiem, kas kavē kārtu, tiek palaists apdomas laiks. Komanda maču
var uzsākt, ja ir ieradušies vismaz 3 spēlētāji.
3. Pieteikumi
3.1. Komandas pieteikšanās termiĦš ir 2010. gada 25. novembris, norādot komandas nosaukumu,
kapteini, kontaktinformāciju (kapteiĦa e-pastu un telefonu) un provizorisku komandas sastāvu.

3.2. Komandām, kas iesniegušas pieteikumus pēc 25. novembra, dalības maksa var tikt paaugstināta
par 10 LVL.
3.3. Galīgais komandas sastāvs jāapstiprina līdz 4. decembra 11:45. Ja galīgajā sastāvā ir vairāk
dalībnieku kā provizoriskajā, jāsamaksā atlikušā dalības maksas daĜa saskaĦā ar punktu 5.2 .
3.4. Komandas pieteikums ir sakārtota spēlētāju secība, kurā ir ne vairāk kā 10 dalībnieki ar ne mazāku
kā 1. sporta klasi.
3.5. Uz katru maču komanda iesniedz sastāva pieteikumu, kas sastāv no pieciem dalībniekiem. GaldiĦu
secību nosaka 3.4 minētā spēlētāju secība. IzĦēmums ir sieviešu galdiĦš, pie kura jāspēlē komandas
pieteikumā viszemāk esošajai sievietei no mača pieteikumā iekĜautajām.
4. Vietu noteikšana
4.1. Par katru uzvarēto maču komanda saĦem divus punktus, neatkarīgi, ar kādu rezultātu mačs ir
uzvarēts. Par neizšėirtu maču komanda saĦem vienu punktu. Par zaudētu maču komanda punktus
nesaĦem.
4.2. Komandu ieĦemtās vietas tiek noteiktas pēc 4.1 . punktā aprakstīto punktu summas jeb tā
saucamajiem „lielajiem punktiem”. Ja šī summa ir vienāda, tad tiek izmantoti šādi papildrādītāji:
4.2.1. Punktu skaits atsevišėās partijās jeb tā saucamie „mazie punkti”.
4.2.2. Uzlabotais Buholca koeficients, kurā atmests labākais un sliktākais rezultāts.
4.2.3. Buholca koeficients.
4.2.4. Savstarpējais mačs vai mači.
4.2.5. Ja visi minētie papildrādītāji ir vienādi, tiek nozīmēts papildus mačs.
5. Dalības maksa, apbalvošana un turnīra organizācija
5.1. Turnīru organizē Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju un Rīgas Tehnisko
universitāti.
5.2. Turnīra dalības maksa ir 5 LVL par katru komandas pieteikumā ierakstīto dalībnieku, kas ir Latvijas
Šaha Federācijas biedrs. Par dalībniekiem, kas nav Latvijas Šaha Federācijas biedri vai nav
nomaksājuši 2010. gada biedru naudu, dalības maksa ir 10 LVL. Dalības maksu var iemaksāt Latvijas
Šaha federācijas kontā LV76PARX0000245131011 vai reăistrācijas laikā 4. decembrī.
5.3. Latvijas Šaha Federācija nodrošina inventāru, telpas, tiesnešu apmaksu, Latvijas reitingu apskaiti,
diplomus, medaĜas, kā arī kausus pirmajām 3 vietām.
5.4. Klubi, ko pārstāv turnīrā divas augstākās vietas ieguvušās komandas no tām, kas nav ieguvušas
pirmās astoĦas vietas 2010. gada Latvijas komandu čempionāta (LKČ) augstākajā līgā, garantē tiesības
pieteikt komandu 2011. gada LKČ augstākajā līga, kas norisināsies no 2011. gada janvāra līdz jūnijam.
Šādas tiesības jau ir garantējušas 2010. gada pirmās astoĦas vietas ieguvušās komandas.
Organizatori patur tiesības iekĜaut augstākā līgā arī komandas, kas nav garantējušas vietu aizstājot
komandas, kas atsakās no savām garantētajām tiesībām vai palielinot komandu skaitu.

5.5. Ja izdosies piesaistīt sponsorus, tad iespējama svarīgāko maču translācija internetā, kā arī balvu
fonds.
5.6. Sacensību galvenais tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts CimiĦš.
5.7. Organizatoru kontaktinformācija:
LŠF valdes loceklis Egons Lavendelis: egons.lavendelis@rtu.lv, +371 29876891.
LŠF valdes locekle Ilze BērziĦa: ilze.beerzina@gmail.com, +371 29735840.
LŠF valdes loceklis Alberts CimiĦš acimins@yahoo.com, +371 28804664.
WIM Katrīna ŠėiĦėe katrina.skinke@inbox.lv, +371 26680740.
5.8. Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt nepieciešamās izmaiĦas nolikumā, ja tās nepamatoti
neaizskar kādas komandas intereses. Gadījumā, ja kāda komanda ir pārliecināta, ka nolikuma izmaiĦas
ir nepamatoti vērstas pret šo komandu, komandas kapteinis var iesniegt protestu saskaĦā ar nolikuma
6. sadaĜu.
6. Protesti
6.1. Ja komanda ir pārliecināta, ka sacensību nolikuma vai FIDE noteikumu neievērošanas rezultātā tai
ir nodarīts kaitējums, tā var iesniegt protestu.
6.2. Protestu paraksta komandas kapteinis vai kapteiĦa pienākumu izpildītājs, ja protests ir saistīts ar
maču, kurā komandas kapteinis nepiedalās.
6.3. Iesniedzot protestu, jāiemaksā ėīlas nauda 50 lati, kas tiek atgriezta, ja protests tiek apmierināts.
6.4. Ja protests ir saistīts ar konkrēta mača rezultātu, tad komandas kapteinis neparaksta mača
protokolu un paziĦo, ka iesniegs protestu. Protests iesniedzams galvenajam tiesnesim līdz nākamās
kārtas sākumam.. Par maču, kura protokolu ir parakstījuši abi kapteiĦi, protesti netiek pieĦemti, izĦemot
gadījumus, kad komanda, parakstot protokolu, nav bijusi informēta par notikušo pārkāpumu.
6.5. Protestu izskata galvenais tiesnesis. Ja protestu iesniegusī komanda nav apmierināta ar pieĦemto
lēmumu, tā var iesniegt apelāciju Latvijas Šaha Federācijai, kuras pienākums ir ne vēlāk kā 2 nedēĜu
laikā sasaukt valdes sēdi un pieĦemt lēmumu par apelācijas sūdzību.

