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VIII pasaules čempiona 

Mihaila Tāla piemiņas turnīrs  skolniekiem šahā 
Nolikums 

 
1.Mērķi un uzdevumi. 

Pieminēt VIII pasaules čempionu Mihailu Tālu. 

Popularizēt šahu Rīgas un Latvijas skolnieku vidū, paaugstināt šaha spēles meistarību, noskaidrot 
spēcīgākos skolēnus; šahistus. 

2. Sacensību vadība. 
Sacensības organizē Mihaila Tāla fonds  sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju. 

Turnīru atbalsta: R.Evolution City Latvija (TAL RESIDENCE) 

Organizēšanas komiteja: 
Mihaila Tāla  fonda prezidente : Žanna Tāla;  Rīgas Šaha federācijas valdes priekšsēdētājs  

Alberts Cimiņš 
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš  (Starptautiskā kategorija) – tālrunis-28804664 

alberts.cimins @ inbox.lv ;  www.sahaklubs.lv  

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki. 
Sacensības notiks 2014.gada  8. novembrī (sestdiena) un 9. novembrī (svētdiena) reģistrācija 

11.30-12.30 (turnīrs no plkst. 13.00); viesnīcas ‘’Islande’’ konfereņču zālē; Ķīpsalas ielā 
20.Sacensībās var piedalīties visi skolēni neatkarīgi no vecuma, sākot ar 1.sporta 

klasi.Maksimālais dalībnieku skaits 64. 

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, 
kas piesaka dalībnieku startam. 

4.Turnīra sistēma un reglaments. 
Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēma, 8 kārtās. (pusfināls) 

Fināls 09.11. pēc riņķa sistēmas. 
Pēc pirmās dienas dalībnieki izcīnījuši no 1.-8. vietai,iekļūst finālā, pārējie turpina spēlēt 8 kārtas 

Apdomas laiks  8 minūtes līdz partijas beigām katram dalībniekam +2 sekundes par katru gājienu. 
Vienāda punktu skaita gadījumā  Šveices sistēmā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca 

koeficienta 
(atmetot nost labāko un sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3)RST (reitinga sasniegums 

turnīrā.)Riņķa sistēmā: 1) Bergera koeficients, 2) Uzvaru skaits, 3) savstarpējā spēle, 4) priekšroka 

spēlētajam ar melnajām figūrām. 
5.Apbalvošana. 

1.-3. vietas tiks apbalvotas ar diplomiem, medaļām un 1.vietai kauss, kā arī 

1. vietas vecuma grupās 10;12;14 paredzēti: diplomi, medaļas, trim labākajām meitenēm 

Iespējamas arī citas pārsteiguma balvas. Balvu fonds – būs!!! 
Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi. 

Pieteikumus jāiesniedz  pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 2014. gada 
6.novembrim  plkst. 19.00 jāuzrāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase,  

Latvijas reitings šahā, skola, treneris. Pieteikumi uz vietas līdz 12.30 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.  

 
 


