
 

 „Daugava Chess” Ziemas kauss 

klasiskajā šahā 2020 

 
Nolikums 

 
1. Mērķi un uzdevumi. 

Popularizēt šahu Daugavpils pilsētā, Latgales reģionā, kā arī paaugstināt šahistu sporta meistarību.  

Iegūt, palielināt “FIDE standart” reitingu un noskaidrot spēcīgākos šahistus. 

2. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē biedrība „Daugava Chess”. 

Turnīra direktors: Andrejs Horobrijs. 

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (starptautiskā kategorija). 

Tiesnesis: Edvīns Dzirkalis (nacionālā kategorija). 

3. Vieta un laiks. 

Norises vieta: Daugavpils, Saules iela 24 (Daugavpils Valsts ģimnāzijas dienesta viesnīca), 

2020. gada 2. – 5. janvāris. 

4. Izspēles kārtība. 

7 kārtas, Šveices sistēma, FIDE noteikumi, FIDE standart reitinga aprēķins. 

Laika kontrole: 90 minūtes partijai katram dalībniekam + 30 sekundes par katru izdarīto gājienu, 

sākot no pirmā. 

Izlozi un rezultātu aprēķinu veic datorprogramma SWISS MANAGER. 

Ja turnīra dalībnieks kavē kārtu vairāk par 30 minūtēm, viņam tiek piešķirts zaudējums. 

Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis sacensību laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās 

izmaiņas. 

5. Pieteikšanās. 

Turnīrā tiek aicināti piedalīties visa vecuma šahisti no Latvijas un citām valstīm. 

Pieteikšanās sacensībām līdz 1. janvārim pa tālruņiem: +371 29523665, +371 22130585  

vai e-pastu: daugavachess@gmail.com. 

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki. 

6. Dalības maksa. 

20 EUR. 

GM, WGM, IM, WIM – bez dalības maksas 

mailto:daugavachess@gmail.com


7. Kārtu grafiks. 

Ceturtdien, 2. janvārī     Reģistrācija    12:00 – 12:45 

                                              1. kārta   13:00 

                                              2. kārta   17:30 

Piektdien,  3. janvārī             3. kārta   10:00 

                                              4. kārta   16:00 

Sestdien,  4. janvārī              5. kārta   10:00 

                                              6. kārta   16:00 

Svētdien,  5. janvārī              7. kārta   10:00 

                                      Noslēgums un apbalvošana  15:00                  

8. Vietu noteikšanas kārtība. 

Pēc iegūto punktu skaita. 

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 1) Uzlabotais Buholca koeficients 

(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficients; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā). 

9. Apbalvošana. 

1. vieta kauss medaļa diploms naudas balva 

2. vieta  medaļa diploms naudas balva 

3. vieta  medaļa diploms naudas balva 

4. vieta   diploms naudas balva 

U-18  medaļa diploms naudas balva 

Seniors 60+  medaļa diploms naudas balva 

Dāma  medaļa diploms naudas balva 

1. – 3. vieta U-15  medaļa diploms  

1. vieta meitenēm U-15  medaļa diploms  

1. – 3. vieta U-10  medaļa diploms  

1. vieta meitenēm U-10  medaļa diploms  

Naudas balvas tiks noteiktas pēc pirmās kārtas. Pirmās vietas balva tiek garantēta 100 EUR 

apmērā. Viens turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā vienu naudas balvu. 

10. Publicitāte. 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos un 

sociālajos tīklos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēša- 

na un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas  

6. panta 1. punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks publicēti plašsaziņas līdzekļos, 

sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv, turnīra organizatoru un atbalstītāju oficiālajos 

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

termiņš – pastāvīgi. 

11. Naktsmītnes. 

Daugavpils viesnīcas: http://www.visitdaugavpils.lv. 
 
 
 

Biedrības „Daugava Chess” valde 
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