
 
 

Siguldas novada atklātais čempionāts ātraj ā šahā 
 

NOLIKUMS 
   

1. Vieta un laiks 
Sacensības notiek 2012. gada 29. septembrī plkst. 11:00 Siguldas pilsētas kultūras namā, Pils ielā 
10, Siguldā. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz trešdienai, 26.septembrim plkst. 17.00. 

 

2. Sacensību vadība 
Sacensības organizē un vada Siguldas novada domes Sporta pārvalde sadarbībā ar Rīgas Šaha 
federāciju. Turnīra rīkotāja Karīna Putniņa, e-pasts: karina.putnina@sigulda.lv, tel. 67970207.  
Galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš, e-pasts: alberts.cimins@inbox.lv , mob. 28804664. 
 

3. Izcīņas kārt ība 
Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins. 
Apdomas laiks 15 min. uz visu partiju + 3 sekundes gājienam. 
 
Sacensību norises kārtība: 
 

10:30 – 10:50 reģistrācija 
11:00 – 13:10 1.-3.kārta 
13:10 – 14:10 pusdienu pārtraukums 
14:10 – 18:00 4.-8.kārta 
18:10  sacensību noslēgums,  
                               apbalvošana 

 

 
 

4. Dalībnieki un dalības maksa 
Sacensībās var piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs.  
Dalības maksa Ls 3.  
Dalības maksa Ls 2 šahistiem, kuri ir pieteikušies iepriekš līdz 26.09.2012 plkst. 17.00 turnīra 
galvenajam tiesnesim telefoniski vai uz e-pastu.  
Dalība Siguldas novadā deklarētiem iedzīvotājiem, uzrādot pašvaldības izsniegtu identifikācijas karti 
(ID karti) – bez maksas. Dalība GM, IM, WGM, WIM – bez maksas. 
Vietu skaits turnīrā var būt ierobežots. 

 

5. Apbalvošana 
Sacensību balvu fonds ir vismaz Ls 290; 1. – 6. vietām naudas balvas (Ls 60, Ls 50, Ls 40, Ls 30, Ls 
20, Ls 10) un diplomi. Balvu fondu veido 100% no dalībnieku iemaksām un sponsoru SIA „Kristīne 
RR”(Hotel PILS) un SIA „Datorika” līdzekļi. Pirmās un trešās vietas ieguvēji naudas balvas saņems 
nedēļas laikā pēc turnīra ar pārskaitījumu uz savu bankas kontu no Siguldas domes ziedojumu konta. 
Labākajiem Siguldas novada šahistiem, 1.-3. vietai: medaļas.  
Labāko sievieti, labāko jaunieti (1998.g dzimušie un jaunāki) un labāko senioru (1952.g. dzimušie 
un vecāki) apbalvo ar kausu un naudas balvu. Tiek piešķirtas vismaz 4 reitingbalvas un viena naudas 
balva labākajam ārvalstu federācijas spēlētājam. Viens turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā 
vienu naudas balvu. Vietu dalīšanas gadījumā augstāku vietu nosaka pēc: 1) uzlabotā  Buholca 
koeficienta, 2) Buholca koeficienta, 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā).  

 

6. Papildinform ācija. Siguldas pilsētas kultūras nams atrodas 400 m attālumā no Siguldas dzelzceļa 
stacijas un 150 m attālumā no Siguldas autoostas. Informācija par naktsmītnēm no Ls 6 pa tālruni 
+371 67970207, Karīna Putniņa; hostelis no Ls 9 pa tālruni +371 67971852, www.hostelkaba.lv , 
viesnīcas piedāvājums: www.hotelpils.lv , t: +371 67709625, mob. t.: +371 25408755. 


