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NOLIKUMS 
 

 
1. LAIKS UN VIETA 

Sacensības notiek 2021. gada 17. jūlijā, Piltenes ielā 25 (pie Kuldīgas V.Plūdoņa vidusskolas). 

Sākums plkst. 11.00. Telefons informācijai: 27011020 un 26816090. 

 

2. VADĪBA 

Sacensības organizē un vada šaha klubs „Kuldīga” un Kuldīgas NSS šaha nodaļa. 

 

3. DALĪBNIEKI 

Piedalās šahisti ar ne zemāku kā 3. sporta klasi un FIDE ID. 

 

4. REGLAMENTS 

Sacensības tiek rīkotas pēc FIDE noteikumiem, pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Izlozi veic 

datorprogramma Swiss Manager. Sacensību sistēmu un kārtu skaitu var mainīt atkarībā no 

dalībnieku skaita. Apdomas laiks katram dalībniekam 8 minūtes uz visu partiju + 4 sekundes 

par katru izdarīto gājienu. 

Vienāda punktu skaita gadījumā vērtē pēc uzlabotā Buholca koeficienta, Buholca koeficenta, 

PPK. ELO rapid reitinga apskaite. 

 

5. APBALVOŠANA. 

Trīs labākie vīrieši un sievietes, jaunieši un jaunietes (dz. 2003.g. un jaunāki), un seniori 

(1961.g. un vecāki), tiek apbalvoti ar kausu, medaļu un diplomu. Labākais vīrietis un labākā 

sieviete, kuri dzīvo, vai strādā, vai mācās Kuldīgas novadā, tiek apbalvoti ar čempiona kausu, 

medaļu un diplomu. Organizatori patur tiesības noteikt vēl citas balvas. 

 

6. PIETEIKUMI. 

Iepriekšēja pieteikšanās līdz 16.jūlijam uz e-pastu gunarsgertners@gmail.com. Dalībnieku 

reģistrācija 17. jūlijā līdz plkst. 10.45. Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību 

sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas viņu piesaka startam. 

Dalībniekam jāparaksta Apliecinājums par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-19 

izplatīšanās ierobežošanu. 

 

7. 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. 

Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 
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