APSTIPRINU:
Izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes vadītāja:
_____________________
/I.Kaļva/

Balvu novada atklātā šaha čempionātā
nolikums.
1. Mērķis un uzdevumi.
1.1. Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu;
1.2. Popularizēt šaha spēli.
2. Vieta un laiks.
2.1. Sacensības notiek Tilžas vidusskolā (Raiņa iela, 15) 2021.gada 31.jūlijā –
01.augustā plkst. 10.00 (Reģistrācija 31. jūlijā līdz plkst. 09.45).
3. Dalībnieki.
3.1. Sacensībās aicināti piedalīties dalībnieki no Tilžas, Balviem, Vectilžas, Maltas,
Rēzeknes, Gulbenes, Jēkabpils, Kārsavas u.c.
3.2. Dalībnieki tiek sadalīti 3 grupās:
3.2.1. 2004.gadā dzimuši un vecāki (Open grupa „A”);
3.2.2. 2005.gadā dzimuši un jaunāki jaunieši (U16 – grupa „B”);
3.2.3. Dāmas (grupa „C”).
4. Sacensību norise.
4.1. FIDE noteikumi;
4.2. Šveices sistēma 7 kārtās, apdomas laiks 40 minūtes + 15 sekundes uz partiju
katram dalībniekam. FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins;
4.3. Dāmu turnīra izspēles kārtība tiks noteikta atkarībā no ieradušos dalībnieču
skaita;
4.4. Izlozi un rezultātu aprēķinu veic datorprogramma Swiss Manager;
4.5. 1.-4.kārta 31.jūlijā;
5.-7.kārta 1.augustā.
5. Sacensību vērtēšana.
5.1. Dāmas vērtē vienā grupā;
5.2. Jauniešus un vīriešus vērtē četrās grupās:
5.2.1. Jaunieši līdz 2009.gadam dzimuši (U12);
5.2.2. Jaunieši no 2005. līdz 2008.gadam dzimuši (U16);
5.2.3. Vīrieši no 2000. līdz 2004.gadam dzimuši (U21);
5.2.4. Vīrieši 1999.gadā dzimušie un vecāki (22+);
5.2.5. Sievietes.
5.2.6. Ar kausiem, medaļām un piemiņas veltēm tiek apbalvoti pirmo sešu
vietu ieguvēji katrā grupā.

6. Sacensību vadība
6.1. Sacensības rīko un vada Balvu novada dome kopā ar Tilžas pagasta pārvaldi
un Tilžas vidusskolu;
6.2. Galvenais tiesnesis - FA Anatolijs Jasinskis (FIDE ID 11612010);
6.3. Tiesnesis - NA Aleksandrs Vasiļkovs (FIDE ID 11608412).
7. Pieteikumi
7.1. Dalībnieku
pieteikšanās
notiek
elektroniski
uz
e-pastu:
anatolijsjasinskis@inbox.lv līdz š.g. 26.jūlijam ieskaitot;
7.2. Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, FIDE ID (ja nav – dzimšanas
dati), sporta klase, pašvaldība.
8. Dalībnieku uzņemšanas noteikumi
8.1. Dalības maksa 1999.gadā dzimušie un vecāki 5 eiro, 2000. gadā dzimuši un
jaunāki 2,50 eiro.
8.2. Rekvizīti samaksai:
Tilžas vidusskola, Balvu novada pašvaldība
Bērzpils iela 1A, Balvi, LV 4501
Reģ. Nr. 90009115622
AS SEB Banka
Konts: LV93UNLA0050014291739
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: Balvu novada šaha turnīrs.
8.3. Dalībniekiem tiek nodrošinātas BRĪVPUSDIENAS.
8.4. Naktsmājas pieteikt uz e-pastu: jaanis1962@inbox.lv līdz 26. jūlijam.
8.5. Sīkāka informācija pa tālr. 23996599 (Jānis Melnis).
9. Personas datu apstrāde.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu
izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto
fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.
Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām
personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Reģistrējoties
sacensībām, dalībnieki vai to pilnvarota persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar
nolikumu. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar
nolikumu.
10. Piezīmes.
Sacensības notiks ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19
infekcijas izplatības ierobežošanai.
Valstī noteikta ārkārtas stāvokļa gadījumā sacensības tiks pārceltas.

