
APSTIPRINU 
Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” 
direktors E.Šāblis _______________ 
2010.gada ___. _____________ 

 
Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” 

atklātās komandu sacensības šahā 
 

NOLIKUMS 
 

I.Mērėis 

1. Veicināt šaha attīstību Rīgas pilsētā. 
2. Dot iespēju interesentiem šahistiem piedalīties sacensībās un celt kvalifikāciju. 
3. Noskaidrot spēcīgākos šahistus. 
 

II. Sacensību organizatori 

4. Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale”.  
5. Galvenais tiesnesis BJC „Daugmale” šaha skolotāja PoĜina Ni   
 

III. Sacensību vieta, laiks 

6. Sacensības notiek 2010.gada 29. - 30. oktobrī,  BJC „Daugmale”, Jēkabpils ielā 19a, Rīgā.    
   Sacensību sākums 29.oktobrī plkst. 11.00. Komandu registrācija līdz plkst. 10.45.  

 
IV. Dalībnieki 

7. Sacensībās piedalās Rīgas skolu skolēni. 
8. Komandas sastāvā: 3 dalībnieki (2 zēni + 1 meitene, 1996.g.dzimušie un jaunāki, bez klasifikācijas   
ierobežojumiem) no vienas skolas. Turnīra iemaksas - 1,50 Ls no komandas.  
  

V.Sacensību norise 

9. Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7. kārtas: 29. oktobrī plkst. 11.00 – 15.00 tiks izspēlētas - 
4 kārtas; 30.oktobrī plkst. 11.00- 14.00 - 3 kārtas.    
Noslēgums un uzvarētaju apbalvošana 30.oktobrī plkst. – 14.30. 
 

VI. Vērtēšana 

10. Komandu vietas nosaka pēc iegūto punktu summas. Vienāda punktu skaita gadījumā 
Ħem vērā: 
10.1. uzvarēto spēĜu skaitu; 
10.2. savstarpējo spēĜu rezultātus; 
10.3. komandas koeficientu; 
10.4. uzvarētājus pie galdiĦiem vienāda punktu skaita gadījumā nosaka pēc komandas 
ieĦemtās vietas. 
 

VII. Apbalvošana 

11. 1.-3.vietu ieguvējas komandas apbalvo ar medaĜām, diplomiem un balvām. 
12. 1.-3.vietu ieguvējus dalībniekus pie galdiĦiem apbalvo ar medaĜām, diplomiem un 
balvām. 
13. Tiks pasniegta komandas reitingbalva. 
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VIII. Izdevumi 

14. Komandu ceĜa izdevumus sedz komandējošā organizācija vai dalībnieki. 
 

IX. Pieteikšanās 

15. Iepriekšējie pieteikumi jāiesūta BJC „Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, Rīga, LV-1003, 
tel./fax.7211159, bjcdaugmale@riga.lv līdz 2010.gada 26.oktobrim norādot dalībnieka 
vārdu, uzvārdu, dzimšanas datus un sporta klasi, vidusskolas nosaukums.   
 

X. Papildus informācija 

20. Detalizēta informācija par sacensībām un to gaitu pie PoĜinas Ni, mob. tālrunis +371 
29653095, e-pasts: polni@inbox.lv 

 
 

 
 

SASKAĥOTS  

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra 
Sporta jomas metodiėe 
I.LiepiĦa _______________________ 
Rīgā, 2010. gada ___. ______________ 

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 
departamenta 
 Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšnieka p.i. 
D.Vīksna _________________________ 
Rīgā, 2010. gada ___. ___________________ 

 

 


