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N O L I K U M S

Pierīgas novadu 2013. gada sporta spēlēm
šahā

1. Mērķis un uzdevums
Sacensību mērķis ir popularizēt šaha spēli un noskaidrot labākās komandas šahā.
Sacensības iekļautas Pierīgas novadu 2013.gada sporta spēļu kopvērtējumā.
2. Vieta un laiks
Sacensības notiek 2013.gada 9.februārī Mālpils sporta hallē, Mālpilī, Sporta ielā 1 (pie Mālpils vidusskolas). Sacensību 
sākums plkst.11.00. 
3. Vadība
Sacensības organizē un vada Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde sadarbībā ar Mālpils novada sporta 
organizatoriem.
Sacensību galvenais tiesnesis Ģirts Lielmežs, (mob.29248752).
4. Dalībnieki
Sacensībās piedalās Pierīgas novadu iedzīvotāji (deklarētā dzīves vieta),kā arī pamatdarbā strādājošie (ar nodokļu 
grāmatiņu) un LUR reģistrēto sporta klubu un biedrību, kuru juridiskā adrese ir attiecīgās pašvaldības teritorijā, biedri. No 
katra novada atļauts pieteikt vienu komandu.
Dalībnieku vecums - 1997.g. dzimuši un vecāki. Komandā drīkst pieteikt 1 (vienu) dalībnieku jaunāku par nolikumā 
noteikto vecumu.
Komandas sastāvā 4 cilvēki (no kuriem vismaz viena sieviete). 
5. Sacensību kārtība un vērtēšana
Spēles notiek saskaņā ar FIDE komandu sacensību noteikumiem. Spēļu sistēmu un kārtu skaitu nosaka galvenais 
tiesnesis atkarībā no pieteikto komandu skaita (Šveices spēļu sistēmas vai neliela komandu skaita gadījumā – riņķa 
sistēma). Komandas rezultātu veido visu dalībnieku izcīnīto punktu summa (uzvara 1 punkts, neizšķirts ½ punkts, 
zaudējums 0 punkti). Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām vietu nosaka:
• pēc lielākā uzvarēto un neizšķirto spēļu skaita,
• pēc savstarpējās spēles rezultāta,
• pēc labākā rezultāta pie 1., 2., 3. vai 4. galdiņa.
Katrai komandai uz sacensībām līdzi jābūt 1 šaha komplektam un 1 šaha pulkstenim.
Ja komanda startē nepilnā sastāvā vai, ja komandai nav 4 ieskaites, tā komandu vērtējumā ieņem vietu pēc izcīnītās 
punktu summas.
6. Pieteikumi
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 6.februārim. Vārdiskie pieteikumi jāiesniedz 9.februārī no plkst.10.15 līdz 10.45 sacensību 
vietā. 
Dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar parakstu un zīmogu apliecina ārsts. Ārsta atļaujas trūkuma 
gadījumā veselības stāvokļa atbilstību sacensībām ar savu parakstu apliecina pats dalībnieks. Dalībniekiem, kas jaunāki 
par 18 gadiem, atļauju piedalīties sacensībās dod tikai ārsts. Pieteikumu apstiprina novada domes priekšsēdētājs, 
vietnieks vai izpilddirektors.
7. Izdevumi
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu, sedz Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
Izdevumus, kas saistīti ar sportistu piedalīšanos sacensībās, sedz komandējošā organizācija vai paši sportisti.
8. Apbalvošana
1.-3. vietu ieguvējas komandas apbalvos ar sporta kausiem un diplomiem. 1.-3. vietu ieguvējus pie katra galdiņa 
apbalvos ar medaļām.
Sagatavoja: Ģ.Lielmežs, 29248752 


