Komandu draudzības turnīrs ātrajā šahā

LGB Ziemassvētku Circenīši 2019
NOLIKUMS
1. Mērķis un uzdevums
Stiprināt Limbažu Galvenās bibliotēkas šaha pulciņa audzēkņu sadarbību ar Rīgas šaha
skolas un Tartu pilsētas šaha audzēkņiem. Popularizēt šaha spēli skolu jaunatnes vidū,
popularizēt šahu kā prātu attīstošu un saistošu brīvā laika pavadīšanas veidu. Pilnveidot
jauno šahistu meistarību, noskaidrot labākos spēlētājus.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2019.gada 30.decembrī, Limbažos, Limbažu Galvenās bibliotēkas
2.stāva pasākumu zālē, Parka ielā 23.
3. Sacensību vadība
Sacensības organizē Limbažu Galvenās bibliotēkas šaha grupa. Informācija par
sacensībām: Ivars Babris –tālrunis: +371 29127554. Galvenais tiesnesis Elmārs Berķis
(IA). Galvenā tiesneša palīgs Aivars Laizāns (IA) – tālrunis: +371 26498488.
4. Sacensību dalībnieki
Limbažu Galvenās bibliotēkas šaha pulciņa treneres Nellijas Maklakovas, Rīgas šaha
skolas treneru Vijas Rožlapas un Vernera Putkas, kā arī Tartu pilsētas trenera Andreas
Karba komandas. Katru komandu pārstāv četri U-10 vecuma dalībnieki. Paralēli
komandu sacensībām LGB šaha pulciņa audzēkņiem notiks divi turnīri (U-6 un U-10
grupās), kur sacensību izspēles kārtība tiks pieņemta pirms turnīra sākuma.
5. Sacensību kārtība
Sacensības notiek starp četrām komandām, riņķis-trīs kārtas.
Apdomas laiks 25 minūtes plus 10 sekundes par izdarītu gājienu. FIDE noteikumi,
30.decembrī pulksten 11:45 ATKLĀŠANA
1.-3. kārtas norises laiki no 12:00 līdz 15:45
APBALVOŠANA apmēram 16:00.

6. Pieteikumi
Pieteikumi līdz 20.decembrim uz e-pastu: ivars@zeltaleja.lv vai zvanot: +371 29127554.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, FIDE ID. Sacensību dienā 30.decembrī
reģistrācija līdz 11:45. 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
Par dalību visi turnīra dalībnieki saņem sertifikātus un pārsteigumu balvas no sacensību
organizatoriem. Piezīme. Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā,
par to paziņojot pirms sacensību sākuma.
8. 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 laijā var
tikt veikta fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši
Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un
video tiks publicēti publiskos plašsaziņas līdzekļos, sporta nozares mājaslapās,
www.sahafederacija.lv, turnīra organizatoru un atbalstītāju oficiālajos ssociālo mediju
kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com datu apstrādes termiņš –
pastāvīgi.

