
 
 

RĪGAS ŠAHA SKOLA 
Pērnavas iela 10, Rīga, LV-1012, tālrunis 67474140, 67474141, e-pasts: sahaskola@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 
 

25.03.2019. SPSS-19-8-nos   

 

Lielmeistara Jāņa Klovāna 

9. piemiņas kausa nolikums 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Lielmeistara Jāņa Klovāna 9. 

piemiņas kauss (turpmāk – Sacensības). 

 

2. Sacensību mērķis ir godināt izcilā šahista un trenera, trīskārtējā Pasaules 

senioru čempiona Jāņa Klovāna piemiņu. 

 

3. Sacensības organizē Rīgas Šaha skola sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju, 

atbildīgais par sacensībām – Toms Kalniņš (tālr. 29967610). 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 

 

4. Sacensības notiek 2019. gada 9. aprīlī Rīgas Šaha skolas telpās, Pērnavas ielā 

10 (ieeja no Kr. Barona ielas). 
 

5. Sacensību sākums: 

5.1. 9. aprīlī plkst. 17:00-17:30 –  Reģistrācija; 

5.2. 9. aprīlī plkst. 17:30-21:00 –  7 kārtas un apbalvošana. 

 

6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnēs 

www.sahaskola.lv, www.sahafederacija.lv un www.chess-results.com.  

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

7. Sacensībās var piedalīties šahisti ar vismaz pirmo sporta klasi. 

 

8. Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. 

 

http://www.sahaskola.lv/
http://www.sahafederacija.lv/
http://www.chess-results.com/
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9. Laika kontrole: 10 minūtes partijai katram dalībniekam + 5 sekundes par katru 

izdarīto gājienu, sākot no pirmā. 

 

10. Sacensībās tiek apskaitīts FIDE ātrā šaha reitings. 

 

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

 

12. Uzvarētāju noteikšana: 

12.1.  uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; 

12.2.  vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

12.2.1. uzlabotā Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa, neskaitot 

sliktāko rezultātu); 

12.2.2.  Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa); 

12.2.3.  RST (reitinga sasnieguma turnīrā). 

 

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

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

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 
 

14. Iepriekšējos pieteikumus pieņem elektroniski pa e-pastu sahaskola@riga.lv 

līdz 2019. gada 8. aprīlim. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds sporta klase vai 

tituls, FIDE ID numurs, klubs vai pilsēta. 

 

15. Par nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild 

vecāki vai organizācija, kura piesaka dalībnieku startam. 

 

16. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava 

veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām. 

 

17. 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 

 

18. Ar naudas balvām sacensībās apbalvo uzvarētājus kopvērtējumā, labākās 

dāmas, seniorus un jauniešus. Kopējais naudas balvu fonds ir 250 eiro. Naudas balvas tiks 

izmaksātas ar bankas pārskaitījumu uz ieguvēju kontiem. 

 

19. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus kopvērtējumā apbalvo ar piemiņas 

kausiem. 

 

VII. Citi noteikumi 
 

20.  Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota 

plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta 

fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu 

mailto:sahaskola@riga.lv
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aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks publicēti 

šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahaskola.lv, www.sahafederacija.lv, oficiālajos 

sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu 

apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

 

 

 

Direktore                          L. Ungure 

 
Kalniņš 29967610 

 

 

 

 

SASKAŅOTS 

 

Latvijas Šaha federācijas prezidents 

___________________ Āris Ozoliņš 

______._____ .2019. 
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