APSTIPRINU
LŠF prezidents Ā. Ozoliņš
2018. gada ____. februārī

Latvijas 2018. gada jauniešu šaha čempionāta fināls/
Atlases sacensības Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem
1. Mērķi un uzdevumi
1.1. Noskaidrot Latvijas spēcīgākos jaunos šahistus katrā no 6 vecuma grupām zēniem un
meitenēm (U-8, U-10, -U-12, U-14, U-16, U-18).
1.2. Noskaidrot Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātu dalībniekus katrā FIDE noteiktajā
vecuma grupā.
1.3. Dot dalībniekiem iespēju iegūt un paaugstināt FIDE klasiskā 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 zēniem notiek no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam Rīgas Šaha
skolā, Pērnavas ielā 10 (ieeja no Kr. Barona ielas).
3.2. Sacensības meitenēm notiek no 2018. gada 12. marta līdz 2018. gada 16. martam Rīgas
Klasiskajā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38.
3.3. Kārtu grafiks:
Datums
Zēniem
Meitenēm
12.03.
12:00 – 12:45 reģistrācija
13:00 – 13:45 reģistrācija
12:45 – izloze, 13:00 1. kārta 13:45 – izloze, 14:00 1. kārta
17:30 - 2. kārta
18:00 – 2. kārta
13.03.
10:00 – 3. kārta
11:00 – 3. kārta
14:30 – 4. kārta
15:30 – 4. kārta
14.03.
10:00 – 5. kārta
11:00 – 5. kārta
14:30 – 6. kārta
15:30 – 6. kārta
15.03.
10:00 – 7. kārta
11:00 – 7. kārta
14:30 – 8. kārta
15:30 – 8. kārta
16.03.
10:00 – 9. kārta
11:00 – 9. kārta
15:00 – noslēgums
15:30 - noslēgums
4. Sacensību dalībnieki un noteikumi
4.1. Zēniem katrā vecuma grupā spēlē 10 dalībnieki, kuri ir izcīnījuši tiesības Latvijas 2018. gada
jauniešu čempionātu pusfinālos vai citās atlases sacensībās saskaņā ar to nolikumu.
4.2. Meiteņu sacensībās var piedalīties:
4.2.1. grupā G-8 (2010. dz. g. un jaunākas) – ar vismaz IV sporta klasi,

4.2.2. grupā G-10 (2008. – 2009. dz. g.) – ar vismaz IV sporta klasi,
4.2.3. grupā G-12 (2006. – 2007. dz. g.) – ar vismaz III sporta klasi,
4.2.4. grupā G-14 (2004. – 2005. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi,
4.2.5 grupā G-16 (2002. – 2003. dz. g.) – ar vismaz II sporta klasi,
4.2.6. grupā G-18 (2000. – 2001. dz. g.) – ar vismaz I sporta klasi.
4.3. Sacensību laikā vecāki, treneri un citas pavadošas personas drīkst atrasties tikai organizatoru
nozīmētajā vietā, netraucējot sacensību norisi.
4.4. 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 zēniem notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc riņķa sistēmas 9 kārtās.
5.2. Sacensības meitenēm notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc riņķa vai Šveices sistēmās
atkarībā no dalībnieču skaita 7 – 9 kārtās.
5.3. Izlozi veic datorprogramma “Swiss Manager”.
5.4. Laika kontrole visās grupās: viena stunda un 30 minūtes uz partiju katram dalībniekam plus
30 sekundes par katru izdarīto gājienu (90+30). Iespējama saīsināta laika kontrole grupās līdz 8
un 10 gadiem.
5.5. Grupās G-14 – G-18 un B-10 – B-18 tiek apskaitīts FIDE klasiskā šaha reitings.
5.6. Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk kā 30 minūtes, tad pretiniekam tiek piešķirta uzvara bez
spēles.
6. Vietu noteikšanas kārtība
6.1. Vienāda punktu skaita gadījumā riņķa sistēmas turnīros vietas nosaka pēc:
6.1.1. Savstarpējās spēles rezultāta;
6.1.2. Bergera koeficienta;
6.1.3. Uzvaru skaita;
6.1.4. Koja sistēmas;
6.1.5. Ja visi minētie papildrādītāji ir vienādi, godalgoto vietu noskaidrošanai tiek
nozīmēts papildus mačs. Papildus mačā uzreiz pēc pamatturnīra beigām tiks izspēlētas
divas partijas ar laika kontroli 25 minūtes + 10 sekundes pat gājienu, neizšķirta gadījumā
– divas partijas ar laika kontroli 5 minūtes + 3 sekundes par gājienu. Ja pēc papildus
mača uzvarētājs joprojām nav skaidrs, tiek izspēlēta viena partija ar laika kontroli 5
minūtes baltajiem un 4 minūtes melnajiem – neizšķirta gadījumā uzvar melnie.
6.2. Vienāda punktu skaita gadījumā Šveices sistēmas turnīros vietas nosaka pēc:
6.2.1. Uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu);
6.2.2. Buholca koeficienta;

6.2.3. PPK koeficienta.

7. Apbalvošana
7.1. Sacensību uzvarētājus katrā vecuma grupā apbalvo ar kausu, medaļu un diplomu, 2. un 3.
vietas ieguvējus apbalvo ar medaļām un diplomiem.
7.2. Pirmās vietas ieguvējs katrā vecuma grupā iegūst tiesības pēc izvēles piedalīties Pasaules vai
Eiropas jauniešu čempionātā, nākamās tiesības ir otrās vietas ieguvējiem. Par savu izvēli
jāpaziņo Latvijas Šaha federācijai mēneša laikā pēc tiesību iegūšanas pa e-pastu:
info@sahafederacija.lv
7.3. Papildus informācijas par Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem:
Nosaukums
Pasaules jauniešu čempionāts (U14 – U18)
Pasaules kadetu čempionāts (U8 – U12)
Eiropas jauniešu čempionāts (U8 – U18)

Norises vieta
Halkidiki, Grieķija
Santjago de Kompostela, Spānija
Rīga, Latvija

Datumi
19.10. – 01.11.2018.
03.11. – 16.11.2018.
19.08. – 30.08.2018.

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 9. martam (ieskaitot). Pieteikumā jānorāda
dalībnieka vārds, uzvārds sporta klase vai tituls, FIDE ID numurs, treneris vai klubs. Pieteikumi
jāiesniedz elektroniski uz e-pastu sahaskola@riga.lv
9.2. Ja noteiktajā termiņā pieteikums nav saņemts vai kāds no dalībniekiem, kurš ir izcīnījis
tiesības piedalīties finālsacensībās, atsakās no dalības sacensībās, viņa vieta tiek piedāvāta
nākamajam dalībniekam pēc pusfināla rezultātiem.
9.3. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības stāvokļa
atbilstību sacensībām.
9.4. Par nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild vecāki vai
organizācija, kura piesaka dalībnieku startam.

________________________________________________________________________________________________________

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

