
Nolikums Klik divcīņai šahā 
 
1. Pieteikšanās 
 
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 30. janvāra plkst.17:00, sūtot informāciju uz 
sahs@tvnetgrupa.lv 
 
Nepieciešamā informācija: 
· Vārds, uzvārds 
· Telefona nr. 
· E-pasts 
· Lichess lietotājvārds 
 
Dalības maksa turnīrā 5€ (skat. zemāk). 
 
2. Dalības maksa 
 
Lai piedalītos turnīrā, jums ir jāiemaksā  5€ dalības maksa zemāk minētajā kontā. 
 
(Visi reģistrētie dalībnieki saņems trīs mēnešu abonementu tiešsaistes žurnālam 
Klik) 
 
Rekvizīti 
Nosaukums: TVNET GRUPA SIA 
Adrese: Satekles iela 2B, Rīga, LV-1050, Latvija 
Reģ. nr.: 40003490052 
Banka: Swedbank A/S 
Bankas kods: HABALV22 
Konts: LV33HABA0551000889592 
Maksājuma mērķī jānorāda: Klik šaha divcīņa, kā arī spēlētāja vārds, uzvārds un 
Lichess lietotājvārds (nickname). 
 
Veicot apmaksu šā Nolikuma 2. sadaļā noteiktajā kārtībā, Jūs piekrītat šiem Nolikuma            
noteikumiem un ka visi Jūsu sniegtie personas dati tiks izmantoti datu apstrādei            
saskaņā ar šo Nolikumu.  

 
3. Izcīņas kārtība 
 
Turnīrs notiek divos posmos ātrajā šahā (rapid) un ātrspēlē (blics). Abi posmi notiks pēc 
Šveices sistēmas. Ātrā šaha posms tiks izspēlēts 9 kārtās ar apdomas laiku 7 minūtes 
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visai partijai + 5 sekundes par katru gājienu. Ātrspēles posms tiks izspēlēts 13 kārtās ar 
apdomas laiku 3 minūtes visai partijai + 2 sekundes par katru gājienu.  
 
Starp kārtām 1 minūtes pauze. 
 
4. Dalībnieki 
 
Piedalīties divcīņā un uz izlozes balvu pretendēt var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, 
izņemot citu valstu šaha federāciju biedrus. Lai pretendētu uz 
galvenajām balvām (1.–6. vieta kopvērtējumā, sieviešu un vecuma grupu balvas), 
dalībniekam ir jābūt Latvijas Šaha federācijas biedram. 
 
 
5. Vieta un laiks 
 
Pirmais posms – ātrais šahs: 2021. gada 30. janvārī interneta platformā Lichess.org 
 
Otrais posms – ātrspēle: 2021. gada 31. janvārī interneta platformā Lichess.org 
 
Abu posmu sākums plkst. 18:00 
 
Komanda: KLIK divcīņa šahā – https://lichess.org/team/klik-divcina-saha 
(jāpiereģistrējas klubā) 
 
Turnīru adreses: 

1. posms – ātrais šahs https://lichess.org/swiss/z1ePodkO 
2. posms – ātrspēle https://lichess.org/swiss/VByYkrpD 

 
6. Vietu noteikšanas kārtība 
 
Abu turnīru uzvarētājus vērtē pēc vietu summas abos turnīros. Ja vienāda, tad 
priekšroka tam, kuram augstākais rezultāts ātrā šaha (rapid) turnīrā. 
 
Vietu noteikšana vienāda punktu skaita gadījumā – Buholca koeficients. 
 
7. Apbalvošana 
 
Naudas balvas tiks izmaksātas ar pārskaitījumiem (3 darba dienu laikā) 
 
8. Balvu fonds 



 
1. vieta – 100 eur 
2. vieta – 70 eur 
3. vieta – 50 eur 
4. vieta – 30 eur 
5. vieta – 25 eur 
6. vieta – 20 eur 
 
U12 (labākais bērns līdz 12 gadiem) – 20 eur 
U18 (labākais jaunietis līdz 18 gadiem) – 20 eur 
 
S50 (labākais seniors pēc 50 gadiem) – 20 eur 
 
W I (pirmā vieta sievietēm) – 30 eur 
W II (otrā vieta sievietēm) – 20 eur 
 
Pārsteiguma jeb izlozes balva – 50 eur. Šīs balvas ieguvējs tiks izlozēts TVNET 
interneta tiešraidē 1. februārī. 
 
9. Pretkrāpšanās (anti cheating) noteikumi 
 
Turnīra krāpšanās novēršanas tiesnesis – IA Alberts Cimiņš 
 
Ja kādam no turnīra dalībniekiem rodas pamatotas aizdomas par krāpšanos partijas 
laikā, lūdzam pēc turnīra savu partiju pgn formātā atsūtīt uz: sahs@tvnetgrupa.lv 
 
Turnīra rezultāti var tikt pārskatīti, ja krāpšanās novēršanas komisija konstatēs datora 
programmu izmantošanu vai citu cilvēku iejaukšanos partijā. Interneta platforma 
Lichess.org arī piedalās cīņā pret krāpšanos turnīra laikā. Pēc pamatotām aizdomām 
var tikt pārtraukta dalībnieka dalība turnīrā. 
 
Pretenziju iesniegšanas termiņš 31.01.2021. 
 
Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka dalībnieks nevar apstrīdēt organizatoru 
lēmumu par krāpšanos turnīrā. 
 
10. Personas datu ievākšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. 
gada 27. aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 
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Datu pārzinis 

Personas datu pārzinis ir SIA ‘’TVNET GRUPA’’, reģistrācijas numurs 40003490052,          
adrese Satekles iela 2b, Rīga, LV-1050, kontaktinformācija personas datu aizsardzības          
jautājumiem – privatums@tvnetgrupa.lv 

Personas datu apstrādes nolūki 

SIA ‘’TVNET GRUPA’’ apstrādās personas datus šādos nolūkos: šaha turnīra ‘’Klik 
divcīņa šahā’’, turpmāk tekstā – Projekts, organizēšana un īstenošana saskaņā ar šo 
Projekta nolikumu, tostarp dalībnieku identificēšana, uzvarētāju noteikšana un 
apbalvošana, informācijas sniegšana SIA ‘’TVNET GRUPA’’ interneta vietnēs un 
sociālajos tīklos. 

Personas datu apstrādes pamati 

SIA ‘’TVNET GRUPA’’ izmanto šādus personas datu apstrādes pamatus: 

● a. Projekta dalībnieka(u) piekrišana; 
● b. Pārziņa leģitīmo interešu ievērošana: tajā skaitā informācijas glabāšana 

Projekta dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai 
tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

Iespējamie datu saņēmēji 

SIA “TVNET GRUPA” var nodot projekta dalībnieku personas datus šādiem personas 
datu saņēmējiem – sadarbības partnerim, piemēram, naudas balvas pārskaitīšanai. 
Datu apstrādes nosacījumi tiek reglamentēti ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem. 

Projekta dalībnieka tiesības 

Projekta dalībniekiem ir tiesības iepazīties ar saviem iesniegtajiem un apstrādātajiem 
datiem, labot tos. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: 
privatums@tvnetgrupa.lv. Projekta dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu piekrišanu datu 
apstrādei. Atsaucot savu piekrišanu, Projekta dalībnieks vairs nepiedalās Projektā. 
Šāds atsaukums sūtāms uz e-pastu: privatums@tvnetgrupa.lv. 

 
 
 


