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NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

09.09.2016. SPSS-16-6-nos   

 

 
„Superšahiste – 2016” nolikums 

 

 

I Mērķi un uzdevumi. 
 

Popularizēt šahu meiteņu vidū. 

Dot iespēju jaunajām šahistēm pilnveidot sportisko meistarību.  

 

II Sacensību vadība. 

 

Sacensības organizē un vada Rīgas Šaha skola. 

 

III Sacensību laiks un vieta. 

 
2016. gada 24.-25. septembrī Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6. 

 

IV Sacensību dalībnieki un noteikumi. 

 

Sacensībās piedalās meitenes divās vecuma grupās – 1998.-2003. dz. g. un 2004. dz. g. 

un jaunākas. 

 

V Izcīņas kārtība. 

 

Sacensības norisināsies pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar laika kontroli 25 minūtes uz 
visu partiju + 10 sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

24. septembrī plkst. 12:00 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija, plkst. 12:30 – 17:00 – 

1., 2., 3., 4. kārta. 

25. septembrī plkst. 11:00 – 14:30 – 5., 6., 7. kārta, 15:00 – noslēgums un uzvarētāju 

apbalvošana. 

Sacensības notiks ar FIDE ātrā šaha (rapida) reitinga aprēķinu. 
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VI Vērtēšana. 

 

Vienādu punktu skaita gadījumā vietas noteiks pēc uzlabotā Buholca koeficienta, 

savstarpējās spēles rezultāta un PPK. 

 
VII Apbalvošana. 

 

Dalībnieces katrā vecuma grupā tiks apbalvotas 5 kategorijās (kopvērtējumā, 2., 3., 4., 

sporta klases un iesācējas). Uzvarētājas kopvērtējumā tiks apbalvotas ar kausiem, 

medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar medaļām, 

diplomiem un pārsteiguma balvām, uzvarētājas sporta klašu kategorijās – ar mazajiem 

kausiem, medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar 

medaļām un diplomiem. Visas sacensību dalībnieces saņems suvenīrus. 

 

VIII Pieteikumi. 
 

Iepriekšējos pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6, Rīga, LV-1001, fakss 

67704226, e-pasts sahaskola@riga.lv, līdz 22. septembrim. 

Katra pilngadīgā sacensību dalībniece ir personīgi atbildīga par sava veselības stāvokļa 

atbilstību sacensībām. Nepilngadīgas dalībnieces veselības stāvokļa atbilstību 

sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu. 

 

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties sacensībās. 

 
 

 
 

 
Direktore L. Ungure 

 

 

 


