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NOLIKUMS 

Latvijas pašvaldību sporta veterānu – senioru 56. sporta spēlēm 

šahā 2019.gada 2. jūnijā 

 
1. Mērķis un uzdevums. 

Uzturēt sporta veterānu saikni ar iemīļoto sporta veidu, izmantojot to kā vienu no 

virzītājspēkiem tautas sporta tālākai izaugsmei un attīstībai Latvijā. 

Veicināt veterānu-senioru sporta attīstību Latvijā, popularizējot sportu kā veselīga dzīvesveida 

sastāvdaļu, kas sekmē cilvēka vispusīgu attīstību. 
 

2. Laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2019. gada 2. jūnijā Baložos, Skolas ielā 6, Baložu vidusskolā. Sacensību 

sākums plkst. 11:00. 

 

3. Vadība. 

Sacensības organizē un vada Ķekavas novada pašvaldības sporta aģentūras Baložu pilsētas 

sporta iniciatīvu centrs (mob. tel. 26352704). Sacensību galvenais tiesnesis Verners Putka 

(mob. tel. 22104778). 

 

4. Dalībnieki un grupas. 

Dalībnieki paši ir atbildīgi par savu veselības stāvokli sacensību laikā un to apliecina ar savu 

parakstu pieteikuma anketā. Sacensību organizatori neatbild par dalībnieku iespējamām 

traumām sacensību laikā. 

Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 5 dalībnieki. 

Dalībnieki piedalās šādās grupās: 

Dāmas: - 40+; 50+; 60+; 70+ 

Kungi: - 50+; 60+; 70+; 80+ 

 

5. Pieteikšanās un starta kārtība. 

Sacensībās noteikta obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 29. maija 23:59 LSVS mājas lapā 

internetā www.lsvs.lv. Parakstītu pieteikumu iesniegšana un dalībnieku reģistrācija sacensību 

dienā no plkst. 9.00-10.00. Sacensību sākums plkst. 11.00. Pusdienu pārtraukums pēc 3. 

partijas ap plkst.14.00. Apbalvošana ap plkst. 18.30. 

 

6 . Finanses. 

Komandas dalībnieku izdevumus: dalības maksu, ceļa, naktsmītņu un komandējuma naudu 

nodrošina komandējošā organizācija vai sedz pats dalībnieks. 

Sacensību organizācijas izdevumus (sporta bāžu īri, sporta inventāra nomu, apbalvošanas 

izdevumus) samaksā no  Latvijas Sporta federāciju padomes piešķirtajiem līdzekļiem. 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību direktorāta, sacensību tiesnešu darbu, vizuālo 

noformējumu, atribūtiku, transportu, sakaru, tipogrāfijas materiālu iegādi, sacensību atklāšanu 

un citus nepieciešamos izdevumus sacensību rīkošanai sedz no dalības naudas, pašvaldību un 

sponsoru iemaksām. 

Dalības maksa par katru pieteikto dalībnieku – 15,00 EUR. 

 

7. Vērtējums un apbalvošana. 

Dāmu un kungu konkurencē notiek vecuma grupu turnīri. Sacensības notiek pēc FIDE 

noteikumiem, Šveices sistēma, 7 kārtās. Apdomas laiks katram dalībniekam kārtā 15 minūtes + 

5 sek. par gājienu.  

http://sports.kekava.lv/


Par uzvaru spēlē dalībnieks saņem vienu punktu, par neizšķirtu 1/2 punktu, par zaudējumu 0 

punktu. 

Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 5 dalībnieki. Komandu vērtējumā ieskaita četru 

labāko dalībnieku (-ču) iegūtos punktus.  

Uzvar komanda ar lielāko punktu summu.  

Ja komandām vienāda punktu summa, tad augstāka vieta komandai, kuras dalībniekiem ir 

augstākas vietas sieviešu grupu turnīros attiecīgi 70+, 60+, 50+, 40+ gadu grupās, tad vīriešu 

grupās.  

1.- 3. vietas ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem.  

1.- 3. vietas ieguvējas komandas tiek apbalvotas ar kausiem un diplomiem. 

 

8. Izmaiņas nolikumā. 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiek 

publicētas sacensību centrā, kā arī Interneta mājas vietnē http://sports.kekava.lv. 

 

9. Sacensību serviss. 

Dalībniekiem ir iespēja pieteikties pusdienot ēdamzālē tieši blakus sacensībām (kompleksās 

pusdienas – 4,00 eiro), iepriekš piesakoties pa tālr. 28336583 līdz š. g. 29. maija 15:00. 

Samaksa par pusdienām veicama ēdamzālē, reģistrējoties sacensību dienā.  Darbosies arī 

bufete ar atspirdzinājumiem un uzkodām. 

Informācija par nakšņošanas iespējām mājas lapā www.parkulturu.lv sadaļā tūrisms. 

 

10. Apmeklētāju un dalībnieku ievērībai! 

 Lai informētu sabiedrību par pasākuma norisi, publiskā pasākuma laikā var notikt foto vai video 

fiksācija. Bildes var tikt ievietotas pašvaldības informatīvajos kanālos – ikmēneša informatīvajā 

biļetenā, mājaslapā vai sociālajos tīklos. Pārzinis un personas datu apstrādes nolūki: Ķekavas novada 

pašvaldība, juridiskā adrese: Gaismas iela 19, k. 9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-

2123, veic personas datu apstrādi sabiedrības informēšanai. Personas ir tiesīgas jebkurā laikā lūgt 

pārzinim dzēst savus datus. 

 

 

 

 

http://sports.kekava.lv/
http://www.parkulturu.lv/

