
 

  

 

 

 

 

Daugava Chess Jauniešu čempionāts šahā 2020 

 
Nolikums 

 

1. Mērķi un uzdevumi. 

Popularizēt šahu bērnu un jauniešu vidū.  

Paaugstināt šahistu sporta meistarību un noskaidrot spēcīgākos šahistus. 

 

2. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada biedrība Daugava Chess. 

Turnīra direktors – Andrejs Horobrijs; 

Galvenais tiesnesis – Edvīns Dzirkalis (nacionālā kategorija); 

Tiesnesis – Aleksandrs Vasiļkovs (nacionālā kategorija). 

 

3. Vieta un laiks. 

Sacensības notiks J.Pilsudska Daugavpils Valsts poļu ģimnāzijas aktu zālē, 

Marijas ielā 1E, Daugavpilī, 2020. gada 11. aprīlī (sestdiena). 

 

4.  Izcīņas kārtība. 

Tiek organizēti divi turnīri (FIDE noteikumi): 

      A  turnīrs – dalībnieki ar vismaz II sporta klasi (FIDE Rapid apskaite);  

      B  turnīrs – dalībnieki ar III sporta klasi un zemāku vai bez sporta klases. 

      Turnīri notiks pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar laika kontroli 10 minūtes + 5 sekundes 

      par katru izdarīto gājienu, sākot no pirmā. 

 Atkarībā no dalībnieku skaita turnīra galvenais tiesnesis sacensību dienā var veikt 

nepieciešamās izmaiņas. 

Sacensību laikā dalībniekiem jāievēro klusums un šaha sacensību noteikumi, par 

nesportisku uzvedību tiesnesis ir tiesīgs diskvalificēt dalībnieku. 

 

5. Pieteikšanās un dalības maksa. 

Sacensībās var piedalīties jaunieši līdz 18 gadu vecumam. 

Vēlama iepriekšēja pieteikšanās sacensībām līdz 10. aprīlim pa tālruni +371 29523665,    

vai e-pasts : daugavachess@gmail.com.   

Pieteikumā jānorāda: dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, pilsēta, sporta klase, A 

vai B turnīrs.                                                                                                                                                                    

Dalības maksa: bez dalības maksas. 

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai pavadošās 

personas. 
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6. Sacensību norises kārtība. 

             Sestdien 11. aprīlī       

          Reģistrācija 10.00 – 10.45   

           1. kārta  11.00 – 11.30   

         2. kārta  11.40 – 12.10   

           3. kārta  12.20 – 12.50   

           4. kārta  13.00 – 13.30 

           Pārtraukums  13.30 – 14.30 

          5. kārta  14.30 – 15.00 

        6. kārta  15.10 – 15.40 

        7. kārta  15.50 – 16.20 

          8. kārta  16.30 – 17.00 

          9. kārta  17.10 – 17.40 

Sacensību noslēgums un apbalvošana  18.30  

 

7. Vietu noteikšanas kārtība. 

Vietu noteikšana notiek pēc iegūto punktu skaita. Vienāda punktu skaita gadījumā tiek 

izmantoti šādi papildrādītāji: 1. Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko 

rezultātu); 2. Buholca koeficients; 3. Reitinga sasniegums turnīrā. 

 

8. Apbalvošana. 

1.–3. vietu ieguvēji un labākā jauniete abos turnīros tiek apbalvoti ar kausiem, medaļām, 

diplomiem un balvām. 

1. vieta U10, U12, U15 abos turnīros – ar medaļām, diplomiem un balvām.   

     Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā un apstiprināt papildus     

     balvas. Viena turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā vienu balvu. 

 

9. 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 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 sociālo mediju 

kontos utt. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes 

termiņš – pastāvīgi. 

 

10. Sadarbības partneri. 

Latvijas Šaha federācija, Daugavpils pilsētas Sporta Pārvalde, J. Pilsudska Daugavpils 

Valsts poļu ģimnāzija. 

 

 

11. Naktsmītnes. 

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

 

Biedrības DAUGAVA CHESS valde 

https://www.visitdaugavpils.lv/

