Georgija Makovska piemiņas kauss
Bērnu un jauniešu ātrā šaha turnīrs
Nolikums

1. Mērķi un uzdevumi
Godināt Latvijas meistaru un bērnu treneri Georgiju Makovski, veicināt bērnu un jauniešu
meistarības izaugsmi.

2. Sacensību vadība
“Mūžīgais Šahs” organizē sacensības, sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu.
Galvenais tiesnesis: Valdis Troņenkovs (tālr. 29682364).
3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma
Piemiņas kauss notiek 2020. gada 22. martā. Reģistrācija no plkst. 10:30–11:00. 1. kārtas
sākums plkst. 11:00.
Norises vieta: Pērnavas iela 10, Rīgas Šaha skolas telpas.
Turnīrs notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās, laika kontrole 15
minūtes uz visu partiju + 10 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā (15+10). Reitings netiek
apskaitīts.
Uzvarētāju noteikšana: uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; vienādu punktu skaita
gadījumā vietas nosaka pēc: uzlabotā Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa, neskaitot
sliktāko rezultātu); Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa); PPK (pa kārtām pieaugošā
koeficienta).
Turnīra noslēgums un apbalvošana plānota apmēram plkst. 16:30.
4. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi
Turnīrā var piedalīties visi dalībnieki bez sporta klašu ierobežojumiem, kuru dzimšanas gads ir
2002. vai lielāks. Turnīrā ir 5 vecuma grupas U-10, U-12, U-14, U-16, U-18.
Dalības maksa 7€.
Iepriekšējos pieteikumus pieņem uz e-pasta adresi e-valdis@inbox.lv vai pa tālruni 29682364
līdz 2020. gada 20. martam (ieskaitot). Pieteikumā jānorāda dalībnieka uzvārds, vārds, sporta
klase, dzimšanas gads, kā arī FIDE ID numurs (ja ir), pilsēta, treneris.
5. Apbalvošana
Turnīrā tiek apbalvoti 3 labākie zēni un 3 labākās meitenes, katrā vecuma grupā.
6. Citi noteikumi
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos,
fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā.
Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim,
atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam.
Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahaskola.lv,
oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīra rezultāti tiks publicēti www.chessresults.com, datu
apstrādes termiņš - patstāvīgi.

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas

