
 
 

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS 

SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE 
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NOLIKUMS 
 

Rīgā 
2011. gada ___. __________ Nr._________-nos  

 
 
 

Rīgas 2011. gada šaha atklāto jaunatnes meistarsacīkšu nolikums  
 
 

I. Sacensību vieta un laiks 

 

1. Sacensības notiek no 2011. gada 25. novembra līdz 2011. gada 28. novembrim, 
Rīgā, Rīgas Šaha skolas telpās, Tallinas ielā 6. 

 
II. Sacensību vadība 

 

2. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 
sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu. 

 
3. Sacensību galvenā tiesnese Līga Ungure (starptautiskā kategorija), galvenais 

sekretārs Edgars Ungurs. 
 

III. Dalībnieki 

 

4. Sacensībās var piedalīties jaunie šahisti vecumā līdz 17 gadiem, zēniem - 
vismaz ar I sporta klasi, meitenēm - vismaz ar II sporta klasi. Katrs dalībnieks ir 
personīgi atbildīgs par veselības stāvokĜa atbilstību sacensībām. 
 

5. Sacensības notiek 4 vecuma grupās: 
5.1. zēni, meitenes – dzimuši 2001.-2000. gadā; 
5.2. zēni, meitenes – dzimuši 1999.-1998. gadā; 
5.3. jaunieši, jaunietes – dzimuši 1997.-1996. gadā; 
5.4. jaunieši, jaunietes – dzimuši 1995.-1994. gadā. 
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IV.  Sacensību kārtība 

 

6. Sacensības ir individuālas, saskaĦā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 
7 kārtās. 
 

7. Apdomas laiks 50 minūtes plus 10 sekundes par katru nākošo gājienu līdz 
partijas beigām katram dalībniekam. 
 

8. Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogramma „ Swiss Manager”. 
 

9. Sacensību sākums 25. novembrī plkst. 17.00 (2 kārtas), 26. un 27. novembrī 
plkst. 11.00 ( katrā dienā 2 kārtas ), 28. novembrī plkst. 17.00 (1 kārta un apbalvošana). 
 

V. Vērtēšana 

 

10. Zēnus un meitenes, jauniešus un jaunietes vērtē atsevišėi. Uzvar dalībnieks ar 
lielāko izcīnīto punktu summu. Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

10.1.   Uzlabotā Buholca koeficienta ( atmetot nost labāko un sliktāko rezultātu ); 
10.2. Buholca koeficienta; 
10.3.   PPK. 
 

VI.  Apbalvošana 

 

11. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes medaĜām, diplomiem un 
balvām. Uzvarētāji savās vecuma grupās zēniem iegūst tiesības piedalīties Pasaules un 
Eiropas jauniešu čempionātu atlases sacensību finālā 2012. gadā. 

 

VII. Pieteikumi 

 

12. Iepriekšējos pieteikumus pieĦem Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6, Rīga, LV – 
1001, fakss 67704226, e-pasts sahaskola@riga.lv, līdz 2011. gada 24. novembrim,  
norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi un reitingu. 
 

 
VIII. Informācija 

 
13. www.sports.riga.lv, www.chess-results.com , tālrunis 67704225, 29671789.  

 
 

 
Priekšniece  D. Vīksna 
 
 
Kantoris 67012669 


