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LŠF prezidents Ā. Ozoliņš
2018. gada ____. martā

46. “Cerību kauss”
Latvijas atklātā bērnu komandu čempionāta šahā fināla
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Noskaidrot Latvijas spēcīgāko bērnu komandu un labākos šahistus līdz 12 gadu vecumam.
1.2. Pilnveidot jauno šahistu meistarību un popularizēt šahu bērnu, jauniešu vidū.
1.3. Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE ātrā šaha reitingu.
2. Sacensību vadība
2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu.
3. Sacensību vieta un laiks
3.1. Sacensības notiek no 2018. gada 24. marta līdz 2018. gada 25. martam Rīgas Šaha skolā,
Pērnavas ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas).
3.2. Kārtu grafiks:
Datums
24.03.

25.03.

Kārta
Reģistrācija
Izloze un 1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
5. kārta
6. kārta
7. kārta
Noslēgums

Laiks
14:00 – 14:45
15:00
16:00
17:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:30

4. Sacensību dalībnieki un noteikumi
4.1. Sacensībās piedalās 20 komandas - 10 labākās komandas no 2017. gada „Cerību kausa”
fināla un 10 komandas no 2018. gada „Cerību kausa” pusfināla. Sacensībās var piedalīties viena
trenera sagatavotas komandas.
4.2. Komandai jābūt nosaukumam, dalībniekiem – emblēmai.
4.3. Gadījumā, ja kāda no komandām, kura ir izcīnījusi tiesības piedalīties finālsacensībās,
atsakās no dalības, tās vieta tiek piedāvāta nākamajai labākai komandai pēc 2018. gada pusfināla
rezultātiem.
4.4. Komandas pamatsastāvā četri dalībnieki (dzimuši 2006. gadā un jaunāki). Pie 4. galdiņa ir
jāspēlē meitenei. Var pieteikt 1 rezervistu zēniem, 1 – meitenēm.

4.5. Pamatsastāva spēlētāji drīkst spēlēt tikai pie galdiņiem, pie kuriem ir pieteikti.
4.6. Sacensību laikā vecāki, treneri un citas pavadošas personas drīkst atrasties tikai organizatoru
nozīmētajā vietā, netraucējot sacensību norisi.
4.7. Spēles laikā spēlētājiem ir aizliegti mobilie telefoni un citi elektroniskās saziņas līdzekļi
spēles vietā (skat. FIDE sacensību noteikumu punktu 11.3.b.). Pārkāpuma gadījumā tiesneši var
sodīt spēlētāju, piespriest zaudējumu vai izslēgt no sacensībām (skat. FIDE sacensību noteikumu
12.9. punktu).
5. Izcīņas kārtība
5.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās.
5.2. Izlozi veic datorprogramma “Swiss Manager”.
5.3. Starta numuri komandām tiek piešķirti pēc pamatsastāva vidējā reitinga.
5.4. Laika kontrole: 25 minūtes uz partiju katram dalībniekam + 10 sekundes par gājienu.
5.5. Turnīrā tiek apskaitīts FIDE ātrā šaha reitings.
5.6. Gan komanda, gan atsevišķi spēlētāji drīkst kavēt uz maču ne vairāk kā 25 minūtes no kārtas
sākuma. Dalībniekiem, kas kavē kārtu, tiek palaists apdomas laiks. Komanda maču var uzsākt, ja
ir ieradušies vismaz 2 spēlētāji.
6. Vietu noteikšanas kārtība
6.1. Komandu ieņemtās vietas tiek noteiktas pēc iegūto punktu summas. Gadījumā, ja turnīrā
piedalās nepāra skaita komandas, tad komanda, kura saņem plusu tiek ieskaitīts neizšķirts (2
punkti). Ja iegūto punktu summu ir vienāda, tad tiek izmantoti šādi papildrādītāji:
6.1.1. Maču punkti. Par katru uzvarēto maču komanda saņem divus punktus, neatkarīgi,
ar kādu rezultātu mačs ir uzvarēts. Par neizšķirtu maču komanda saņem vienu punktu. Par
zaudētu maču komanda punktus nesaņem;
6.1.2. Savstarpējais mačs vai mači;
6.1.3. Uzlabotais Buholca koeficients, kurā atmests sliktākais rezultāts;
6.1.4. Buholca koeficients;
6.1.5. Ja visi minētie papildrādītāji ir vienādi, godalgoto vietu noskaidrošanai tiek
nozīmēts papildus mačs vai mači.
6.2. Uzvarētājus pie galdiņiem nosaka pēc iegūto punktu summas. Ja šī summa ir vienāda, tad
tiek izmantoti šādi papildrādītāji:
6.2.1. Iegūto punktu procents (jānospēlē vismaz 6 partijas);
6.2.2. Pretinieku vidējais reitings.

7. Apbalvošana
7.1. 1. – 3. vietas ieguvējas komandas apbalvo ar diplomiem un kausiem, to dalībniekus ar
diplomiem un medaļām.

7.2. 1. – 3. vietas ieguvējus pie galdiņiem apbalvo ar diplomiem un medaļām.
7.3. Iespējamas godalgas labāko emblēmu autoriem, kā arī citas veicināšanas balvas.

8. Izdevumi
8.1. Latvijas Šaha federācija apmaksā izdevumus par telpām, sacensību uzvarētāju apbalvošanu,
tiesnešu darbu, ELO reitinga apskaitīšanas izdevumus un publicē informāciju par sacensībām.
8.2. Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki.
9. Pieteikšanās
9.1. Iepriekšējos pieteikumus pieņem līdz 2018. gada 22. martam (ieskaitot). Pieteikumā
jānorāda komandas nosaukums, kapteinis un komandas sastāvs. Pieteikumi jāiesniedz
elektroniski uz e-pastu sahaskola@riga.lv
9.2. Par sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild vecāki vai organizācija, kura
piesaka dalībnieku startam.
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Nosaukums: biedrība „LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA”
Reģ numurs: 50008022351
Adrese: Brīvostas iela 14a, Liepāja LV-3405
Bankas nosaukums: AS „Citadele banka”
Bankas kods: PARXLV22
Norēķinu konts: LV76PARX0000245131011
FAX: 63481454
e-pasts: info@sahafederacija.lv

