
 

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS  
 

SPORTA UN JAUNATNES PĀRVALDE 
 

Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV - 1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd.sportjaun@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

 

Rīgā 

2016. gada ____. ___________  Nr. ______- nos 

 

 

Rīgas atklāto jaunatnes meistarsacīkšu šahā nolikums       

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas atklātās jaunatnes 

meistarsacīkstes šahā (turpmāk – Sacensības). 

 

2.  Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 
Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar Rīgas Šaha skolu 

(turpmāk – Skola).  

 

3. Sacensību uzdevums noskaidrot labākos Rīgas jaunos šahistus 2016. gadā. 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 

 

4. Sacensības notiek no 2016. gada 24. oktobra līdz 2016. gada 28. oktobrim 

Skolas telpās, Tallinas ielā 6. 

 

5. Sacensību sākums: 

5.1. 24.oktobrī plkst.12.00 (2 kārtas); 

5.2. 25. oktobrī plkst. 11.00 (1 kārta);  

5.3. 26. oktobrī plkst. 11. 00 (2 kārtas); 

5.4. 27. oktobrī plkst. 11. 00 (1 kārta); 

5.5. 28. oktobrī plkst. 11.00 (1 kārta un apbalvošana). 

 

6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnē 

www.sports.riga.lv. un www.chess-results.com. 

http://www.sports.riga.lv/
http://www.chess-results.com/
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III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

7. Sacensībās var piedalīties jaunie šahisti vecumā līdz 17 gadiem ar atbilstošu 

sporta klasi: 

7.1.  zēniem un jauniešiem - I sporta klase un augstāka; 

7.2.  meitenēm un jaunietēm  - II sporta klase un augstāka.  

 

8. Sacensības notiek 4 vecuma grupās: 
8.1. zēni, meitenes – dzimuši 2006.-2005. gadā; 

8.2. zēni, meitenes – dzimuši 2004.-2003. gadā; 

8.3. jaunieši, jaunietes – dzimuši 2002.-2001. gadā; 

8.4. jaunieši, jaunietes – dzimuši 2000.-1999. gadā. 

 

9. Sacensības ir individuālas, saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices 

sistēmas 7 kārtās. Sacensībās veic FIDE klasiskā reitinga aprēķinu. 

 

10. Apdomas laiks 60 minūtes plus 30 sekundes par katru nākošo gājienu līdz 

partijas beigām katram dalībniekam. 
 

11.  Izlozi un spēles vietu noteikšanu veic datorprogramma „ Swiss Manager ”. 

 

12. Zēnus un meitenes, jauniešus un jaunietes vērtē atsevišķi. 

 

13. Uzvarētāju noteikšana: 

13.1. uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; 

13.2. vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

13.2.1. uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot nost labāko un sliktāko rezultātu); 

13.2.2.  Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa); 
13.2.3.  PPK (pa kārtām pieaugošā koeficienta). 

 

14. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pie Sacensību tiesneša 

Edgara Ungura pa tālruni: 25935355 vai e-pastu: sahaskola@riga.lv.  

 

15. Uzvarētāji savās vecuma grupās zēniem iegūst tiesības piedalīties Pasaules un 

Eiropas jauniešu čempionātu atlases sacensību finālā 2016. gadā. 

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 
 

16. Dalībnieku pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Tallinas ielā 6, Rīga,  

LV – 1001, fakss 67704226, e-pasts sahaskola@riga.lv, līdz 2016. gada 21. oktobrim, 

norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi un reitingu.  

 

17. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava 

veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu 
reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu. 

 

mailto:sahaskola@riga.lv
mailto:sahaskola@riga.lv
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18. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

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

 

19. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

 

20. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks 

vai viņa pārstāvētā organizācija. 

 
VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

21. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus katrā vecuma 

grupā ar Organizatora medaļām, diplomiem un balvām. 

 

 

Priekšniece – departamenta direktora vietniece                     D.Vīksna 

 

 

Ratnieks 67037247 
 

 


