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Mērķi un uzdevumi.  

Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību. 

Veikt atlases posmu Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem. 

Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Rīgas Šaha skola. 

Laiks un vieta. 

2014. gada 28 – 30. novembrī Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6. 

28. novembrī dalībnieku reģistrācija no plkst. 16.30, izloze un 1. kārta 17.00, 2. kārta 19.00. 

29. novembrī 3. kārta 11.00, 4. kārta 13.00, pārtraukums 15.00 – 16.00, 5. kārta 16.00. 

30. novembrī 6. kārta 11.00, 7. kārta 13.00, noslēgums un apbalvošana 15.30. 

Sacensību dalībnieki un noteikumi. 

Čempionātā var piedalīties zēni un meitenes vismaz ar I sporta klasi, jaunākās grupas meitenes 

– vismaz ar II sporta klasi. 

Vecākā grupa 1997. – 2002. dz. g., jaunākā grupa – 2003. dz. g. un jaunāki. 

Izcīņas kārtība.  

Šveices sistēma 7 kārtās. Laika kontrole 50 minūtes + 10 sekundes par gājienu, 

Vērtēšana. 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc uzlabotā Buholca koeficienta, pēc Buholca 

koeficienta, pēc PPK.  

Apbalvošana. 

Uzvarētājus zēniem un meitenēm vecākajā un jaunākajā grupā apbalvos ar kausiem. 

1. – 3. vietas ieguvējus zēniem un meitenēm katrā zemāk minētajā vecuma grupā apbalvos ar 

diplomiem un medaļām un suvenīriem (ja vecuma grupā piedalās vismaz 5 dalībnieki, pretējā 

gadījumā – 1. vietas ieguvēju). 

Sacensības ir atlases posms Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem zēniem.  

Viens dalībnieks 1997. – 1998. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 2015. gada 

atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta. 

Viens dalībnieks 1999. – 2000. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 2015. gada 

atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 6. vieta. 

Viens dalībnieks 2001. – 2002. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 2015. gada 

atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 9. vieta. 

Viens dalībnieks 2003. – 2004. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 2015. gada 

atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta. 

Viens dalībnieks 2005. – 2006. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 2015. gada 

atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 6. vieta 

Viens dalībnieks 2007. gadā dzimušo un jaunāku grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 2053. gada 

atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 9. vieta 

Izdevumi. 

Sacensību sarīkošanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz Rīgas Šaha skola. Ceļa un 

uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki. 

Pieteikumi. 

Iepriekšējos pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6, Rīga, LV – 1001, fakss 

67704226, e-pasts chess@latnet.lv, līdz 2014. gada 26. novembrim. Lūdzam norādīt dalībnieka 

vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi un reitingu.  


