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Rīgas pilsētas strarpskolu sacensību nolikums šahā
I MĒRĖIS UN UZDEVUMI
1. Popularizēt šahu Rīgas skolēnu vidū.
2. Noskaidrot labākās Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu (turpmāk – Skola)
komandas.
3. Iesaistīt sacensību organizēšanā un tiesāšanā jaunos sportistus.
II ORGANIZATORI
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta
un jaunatnes pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Skolām.
5. Finālsacensību kalendāru sastāda un par tā izpildi atbild Rīgas pilsētas sacensību šahā
galvenā tiesnese Līga Ungure, galvenā sekretāre Anda Lucāne (tel. 67704225, 67704227).
III VIETA UN LAIKS
6. Sacensības notiek 2011. gada 15. novembrī plkst. 13.00 Rīgas Šaha skolā, Tallinas
ielā 6.
IV DALĪBNIEKI
7. Sacensībās piedalās Skolu komandas.
8. Sacensības notiek trīs vecuma grupās:
8.1. 1996. – 1997. gadā dzimušie;
8.2. 1998. – 1999 gadā dzimušie;
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8.3. 2000. – 2001. gadā dzimušie.
9. Komandā piedalās 2 spēlētāji (meitenes vai zēni, vai jaukta komanda), kuru pavada
sporta skolotājs.
10. Par dalībnieku veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild skola, kura pieteikusi
dalībniekus sacensībām.
V NOSACĪJUMI
11. Sacensības notiks pēc Šveices sistēmas, 7 kārtās individuāli ar komandu ieskaiti.
12. Vienas komandas dalībnieki savā starpā netiekas.
13. Apdomas laiks 15 minūtes uz partiju katram dalībniekam.
14. Uzvarētāju komandu, kā arī individuālos uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu
summas.
15. Vienādu punktu skaita gadījumā individuālos uzvarētājus nosaka pēc uzlabotā
Buholca, Buholca un PPK koeficienta, komandu – pēc dalībnieku izcīnīto vietu mazākās
summas.
VI PIETEIKUMI UN APBALVOŠANA
16. Iepriekšējā pieteikšanās dalībai pa faksu 67704226 vai elektroniski
sahaskola@riga.lv līdz 2011. gada 11. novembrim iesūtot aizpildītas pieteikuma veidlapas
(pielikumā).
17. Apstiprinātos pieteikumus (pielikumā) iesniedz sacensību dienā.
18. Sacensības dalībniekiem līdzi jābūt skolēnu apliecībai vai citam personu
apliecinošam dokumentam vai tā kopijai, kas pēc tiesneša pieprasījuma ir jāuzrāda.
19. Sacensību godalgoto vietu ieguvējas komandas saĦem Pārvaldes diplomus un
kausus, bet komandu dalībnieki saĦem medaĜas un diplomus. Individuāli pirmo trīs vietu
ieguvēji katrā vecuma grupā zēniem un meitenēm tiek apbalvoti ar medaĜām un diplomiem.

Priekšniece
SalmiĦa 67181307

D.Vīksna
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PIELIKUMS
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
19.10.2011. nolikumam Nr. 147 - nos

Pieteikums
Rīgas pilsētas starpskolu sacensībām šahā
2011./ 2012. m.g.
Skola ______________________________________________
Rajons/ priekšpilsēta _________________________________
Nr.
p.k.
1.

Dalībnieka vārds, uzvārds (pilns)

Dzimšanas Klase
gads

Sporta
klase

Reitings

Ārsta zīmes
datums

2.

Komandas pārstāvis
Tālr.:

paraksts

(vārds, uzvārds)

paraksts

(vārds, uzvārds)

Skolas direktors:
Z. v.

