LIMBAŽU NOVADA SKOLU ATKLĀTAIS SKOLĒNU TURNĪRS ŠAHĀ

Bandinieka sapnis – 2018
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
Popularizēt šaha spēli skolu jaunatnes vidū. Popularizēt šahu kā saistošu brīvā laika
pavadīšanas veidu. Pilnveidot jauno šahistu meistarību. Noskaidrot labākos spēlētājus
Limbažu novadā.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek no 2018.gada 17.maijā, sākums pulksten 10 Limbažos, Limbažu
3.vidusskolas sporta kompleksa konferenču zālē, Parka ielā 38.
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Limbažu 3.viduskola sadarbībā ar Olimpisko centru LIMBAŽI un
Limbažu Galvenās bibliotēkas šaha grupu. Informācija par sacensībām: Ivars Babris;
mob.tālrunis 29127554 ; e-pasts: ivars@zeltaleja.lv vai Limbažu 3.vidusskolas šaha
trenere Solvita Rozenberga: mob.tālrunis 26186542; e-pasts: solvitar@gmail.com.
Sacensības tiesās FIDE starptautiskās kategorijas tiesnesis Aivars Laizāns.
4. Sacensību dalībnieki
Limbažu novada skolu 1.- 4.klašu skolēni; 5.- 9.klašu skolēni; 10.-12.klašu skolēni.
Sacensību organizatori patur iespējas uzaicināt dalībniekus no citu novadu skolām.
5. Sacensību kārtība
Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar apdomas laiku 12 minūtes plus 5
sekundes par izdarītu gājienu. FIDE noteikumi, izlozi un izcīnītās vietas nosaka ar
datorprogrammu Swiss Manager. Atkarībā no dalībnieku skaita spēļu dienā var tikt
noteikts cits apdomas laiks vai kārtu skaits, var tikt apvienotas vecuma grupas.
1. kārtas sākums 10.00. APBALVOŠANA apmēram pulksten 15. Lūgums padomāt
bērniem par līdzņemamām uzkodām un dzērieniem.
6. Pieteikumi
Pieteikumus jāiesūta līdz 16.maijam pulksten 17 uz e-pastu: ivars@zeltaleja.lv
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, skola, kurā mācās un klase, dzimšanas
gads un vēlams arī sporta klase, ja tāda ir. Sacensību dienā reģistrācija līdz 9:45.

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild individuāli pieteikto nepilngadīgo
dalībnieku dabiskie aizbildņi (vecāki) vai kolektīva pieteikuma gadījumā — organizācija,
kas pieteikusi nepilngadīgos dalībniekus sacensībām. Visus izdevumus saistībā ar dalību
turnīrā sedz paši dalībnieki vai organizācija, kas pieteikusi dalībniekus turnīram pēc
iepriekšējas savstarpējas vienošanās.
7. Apbalvošana
Katras vecuma grupas uzvarētāji zēnu un meiteņu ieskaitē tiek apbalvoti ar kausiem. Ar
medaļu un diploma katrā vecuma grupā tiek apbalvoti trīs labākie zēni un trīs labākās
meitenes. Iespējamas pārsteigumu balvas no sacensību organizatoriem. Piezīme.
Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā, par to paziņojot pirms
sacensību sākuma.

