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Mērėis.  
Noskaidrot 2 šahistus, kas izcīnīs tiesības piedalīties 2010. gada Pasaules šaha 
olimpiādē Krievijā, Hantimansijskā Latvijas vīriešu izlases sastāvā. 
Sacensību organizators. 
Latvijas Šaha savienība sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu. 
Laiks un vieta. 
2010. gada 25.-31. maijs*, Rīgas Šaha skolas telpas Rīgā, Tallinas ielā 6. 
SpēĜu grafiks. 
Datums Kārta Laiks 
25. maijs Reăistrācija no plkst. 17.00 līdz 17.30 
1. kārta 18.00 
26. maijs 2. kārta 18.00 
27. maijs 3. kārta 18.00 
28. maijs 4. kārta 18.00 
29. maijs 5. kārta 10.00* 
6. kārta 15.00 
30. maijs 7. kārta 10.00 
8. kārta 15.00 
31. maijs 9. kārta 17.00 
Noslēgums Uzreiz pēc 9. kārtas 
* ĥemot vērā, ka 29. maijs ir darba diena, lūdzu līdz 2010. gada 30. aprīlim 
pieteikties potenciālos dalībniekus, kuri netiek uz 5. kārtu. Gadījumā, ja šādi 
dalībnieki būs vairāki, organizatori var atcelt 5. kārtu un pagarināt turnīru līdz 2010. 
gada 1. jūnijam (attiecīgi 8. kārtu spēlējot 31. maijā plkst. 18.00 un 9. kārtu – 1. jūnijā 
plkst. 17.00). Lūdzu pieteikties arī potenciālos dalībniekus, kuri nevar spēlēt 2010. 
gada 1. jūnijā, lai organizatori var izvēlēties dalībnieku kopuma interesēm 
atbilstošāko grafiku. Precīzais grafiks tiks izziĦots ne vēlāk kā līdz 2010. gada 5. 
maijam.  
Sacensību dalībnieki. 
Latvijas šahisti vismaz ar MK titulu šahā, kas ir nomaksājuši Latvijas Šaha savienības 
biedru naudu par 2010. gadu. 
IzcīĦas kārtība. 
Sacensības notiks pēc Šveices sistēmas. Gadījumā, ja dalībnieki būs 10 vai mazāk, 
tiks izspēlēts riĦėa turnīrs. Sacensībās tiks apskaitīts FIDE reitings. 
Apdomas laiks. 
90 minūtes uz partiju un papildus 30 sekundes par izdarīto gājienu katram spēlētājam. 
Vērtēšana. 
Vietas tiks noteiktas atbilstoši iegūtajam punktu skaitam. Vienāda punktu skaita 
gadījumā vietas tiks noteiktas pēc: 1) uzlabotā Buholca; 2) Buholca; 3) PPK 
koeficienta. 



Apbalvošana. 
Pirmo 2 vietu ieguvēji izcīna tiesības piedalīties 2010. gada olimpiādē Krievijā, 
Hantimansijskā Latvijas vīriešu izlases sastāvā. Latvijas Šaha savienība apĦemas 
nodrošināt izlasē iekĜuvušajiem dalībniekiem ceĜa izdevumus, kā arī citus izdevumus, 
kas saistīti ar nokĜūšanu un piedalīšanos olimpiādē (piemēram, dalības maksa, vīzu 
izgatavošana). Gadījumā, ja kāds (abi) pirmo vietu ieguvēji atsakās no dalības 
olimpiādē vai nevar tajā piedalīties citu iemeslu dēĜ, tad viĦu tiesības pārĦem 
turpmāko vietu ieguvēji izcīnīto vietu secībā. Nepieciešamības gadījumā olimpiādes 
organizatori var iekĜaut izlases sastāvā arī vairāk nekā pirmo 2 vietu ieguvējus, 
priekšroku dodot augstākas vietas ieguvējam atlases turnīrā. 
Dalības maksa: 
šahistiem ar ELO reitingu (uz 2010. gada 1. maiju) ≥ 2400 – 20 LVL; 
šahistiem ar ELO reitingu no 2300 - 2399 – 25 LVL; 
šahistiem ar ELO reitingu no 2200 - 2299 – 30 LVL; 
šahistiem ar ELO reitingu no 2100 - 2199 – 35 LVL; 
šahistiem ar ELO reitingu < 2100 vai bez ELO reitinga – 40 LVL. 
No iemaksām atbrīvoti starptautiskie meistari (IM) un lielmeistari (GM). 
Dalības maksa (un Latvijas Šaha savienības biedru nauda, ja tā nav nomaksāta) ir 
iemaksājama Latvijas Šaha savienības kontā LV76PARX0000245131011, Parex 
bankā līdz 2010. gada 24. maijam, vai 2010. gada 25. maijā reăistrācijas vietā un 
laikā.  
Sacensību organizēšanas izdevumus sedz Latvijas Šaha savienība. Dalībnieku ceĜa un 
uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki vai komandējošās organizācijas. 
 
Pieteikumi. 
Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu ilze.beerzina@gmail.com līdz 2010. gada 15. 
maijam.  
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase, ELO (ja 
nav ELO, tad nacionālais) reitings. 
Pēc pieteikuma saĦemšanas un dalības maksas nomaksas dalībnieks saĦems dalību 
apstiprinošu e pastu.  
Galvenais tiesnesis: 
Starptautiskās kategorijas tiesnese Līga Ungure. 
Jautājumu gadījumā kontaktēties ar: 
LŠS valdes locekli Ilzi BērziĦu, e-pasts: ilze.beerzina@gmail.com, telefons: + 371 
29735840. 
Sacensību organizatori ir tiesīgi veikt nepieciešamās izmaiĦas nolikumā, ja tās 
nepamatoti neaizskar dalībnieku kopuma vai kāda konkrēta dalībnieka intereses. 


