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Rīgas Šaha skolas 2018. gada atklātā čempionāta nolikums 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas Šaha skolas 2018. gada 

atklātais čempionāts (turpmāk – Sacensības). 

 

2. Sacensību mērķis ir pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību un veikt 

atlases posmu Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem. 

 

3. Sacensības organizē Rīgas Šaha skola (turpmāk – Organizators), atbildīgais par 

sacensībām -  Toms Kalniņš (tālr. 29967610). 

 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 

 

4. Sacensības notiek no 2018. gada 23. novembra līdz 2018. gada 25. novembrim 

Organizatora telpās, Pērnavas ielā 10. 

 

5. Sacensību grafiks: 

5.1. 23. novembrī plkst. 17:00 (2 kārtas); 

5.2. 24. novembrī plkst. 15:00 (2 kārtas);  

5.3. 25. novembrī plkst. 11:00 (3 kārtas un apbalvošana). 

 

6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs 

www.sahaskola.lv, www.sahafederacija.lv un www.chess-results.com. 
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III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

7. Sacensībās var piedalīties jaunie šahisti vecumā līdz 17 gadiem (ieskaitot) 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 2 vecuma grupās: 

8.1. jaunieši, jaunietes – dzimuši 2001. – 2006. gadā; 

8.2. zēni, meitenes – dzimuši 2007. gadā un jaunāki. 

 

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

7 kārtās. Sacensībās tiek apskaitīts FIDE ātrā šaha reitings. 

 

10. Apdomas laiks ir 40 minūtes plus 15 sekundes par katru nākošo gājienu līdz 

partijas beigām katram dalībniekam. 

 

11. Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk kā 15 minūtes, tad pretiniekam tiek piešķirta 

uzvara bez spēles, ja tiesnesis nenolems savādāk.  

 

12. Izlozi veic datorprogramma „ Swiss Manager ”. 

 

13. Jaunieši un jaunietes (vecākā grupa), zēni un meitenes (jaunākā grupa) spēlē 

kopā, bet tiek vērtēti atsevišķi. 

 

14. Uzvarētāju noteikšana: 

14.1. uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; 

14.2. vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

14.2.1. uzlabotā Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa, neskaitot sliktāko 

rezultātu); 

14.2.2.  Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa); 

14.2.3.  RST (reitinga sasniegums turnīrā). 

 

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

Toma Kalniņa pa tālruni: 29967610 vai e-pastu: sahaskola@riga.lv.  

 

16. Tiesības piedalīties Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātu atlases sacensību 

finālā zēniem 2019. gadā iegūst: 

16.1. Viens dalībnieks 2001. – 2002. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 

2019. gada atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta. 

16.2. Viens dalībnieks 2003. – 2004. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 

2019. gada atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 6. vieta. 

16.3. Viens dalībnieks 2005. – 2006. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 

2019. gada atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 9. vieta. 

16.4. Viens dalībnieks 2007. – 2008. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 

2019. gada atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 3. vieta. 
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16.5. Viens dalībnieks 2009. – 2010. gadā dzimušo grupā iegūst tiesības spēlēt PEČ 

2019. gada atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 6. vieta 

16.6. Viens dalībnieks 2011. gadā dzimušo un jaunāku grupā iegūst tiesības spēlēt 

PEČ 2019. gada atlases turnīra finālā, ja izcīnīta 1. – 9. vieta 

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 
 

17. Dalībnieku iepriekšējos pieteikumus pieņem Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 

10, Rīga, LV – 1012, e-pasts sahaskola@riga.lv, līdz 2018. gada 22. novembrim, norādot 

dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, sporta klasi un FIDE ID numuru. 

 

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 zēniem un 

meitenēm 16. punktā minētās vecuma grupās ar Organizatora medaļām, diplomiem un 

suvenīriem. 

 

VII. Citi noteikumi 

 

22. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti 

Rīgas Šaha skolas un Latvijas Šaha federācijas tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti 

publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

 

 

 

Direktore                          L. Ungure 
 

 

Kalniņš 29967610 
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