NOLIKUMS
Ar FIDE aizgadībā
Starptautiskais bērnu – jauniešu šaha festivals Rudaga – Kaissa 2021
Ietvaros notiks
“Rudaga – Kaissa 2021”
RAPĪDS KAISSA

30. Jūlijā – 31. Jūlijā 2021.gads.
1. Mērķi un uzdevumi.


Šaha popularizēšana starp bēŗniem un jauniešiem.



Bērnu un jauniešu no dažādām valstīm un pārējo dalībnieku



kvalifikācijas celšana.



Dalībnieku sporta meistarības un kvalifikācijas līmeņa celšana,



ieskaitot starptautiskā FIDE reitinga apskaiti un titulu iegūšanu.



Jauniešu intelektuālo spēju veidošana un attīstīšana.



Starpreģionālo un starptautisko sporta saikņu stiprināšana.

1. 2. Norises vieta un laiks.

30. Jūlijā – 31. Jūlijā 2021.gads.
Norises vieta: Latvija, Jūrmala, Semarah hotel Lielupe, Bulduru pr.64/68 Lielupe hall.
3.Organizētāji un atbalstītaji : Starptautiskā organizācija “Rudaga plus”, FIEDE ( starptautiskā šaha
federācija) , Jūrmalas Domes , Jūrmalas pilsētas Sporta serviss , Latvijas šaha federācijas, ,Bērnu un
jauniešu izglītības iestāde Rudaga, KAISSA (Rīga,Latvija), Semarah hotel Lielupe.

4.Festivāla norises kārtība un noteikumi.
4.1. Programma
День
Piekdiena

Дата
30.07.2021

Время
9.00 -9.30
10.00
11.00
12.00
13.00

Reģistrācija
1.kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta

10.00
5. kārta
11.00
6. kārta
12.00
7. kārta
Svētdiena
18.30
Apbalvošana
Visa turnīra garumā tiks izveidotas radošās darbnīcas, foto stūrītis, radītas interaktīvās zonas bērniem
Sestdiena

31.07.2019

Dalībnieki līdz 18.gadiem


A - III sporta klase Reģistrācija : https://forms.gle/3WzP4hqdUSm1BKdq6



B - IV sporta klase Reģistrācija : https://forms.gle/7aToa8Yy5Wt3bxFA6



C – iesācēji ( bez sporta klases) Reģistrācija: https://forms.gle/rDnGbqRE51LW6Te38



D – pirmsskolnieki Reģistrācija: https://forms.gle/uPNJjwr17k4LT4Mg6

Turnīri notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas:
Katram dalībniekam 3, 4 sporta klases dalībniekim tiek dotas līdz 30 minūtēm pirms spēles beigām (šajā laikā stundas tiek noteiktas) - vērtējums netiek aprēķināts.
Katrā grupā ir iespējams veikt kvalifikācijas kategoriju šahā.

Izlozes, punktu saskaitīšana un papildus rādītāji tiek veikti ar datora programmas Swiss manager
palīdzību.
Vērtēšana. Vietas tiks noteiktas atbilstoši absolūtajam punktu skaitam. Vienāda punktu skaita gadījumā
vietas dubultojās.
Turnīra direktore : INESE TESTEĻECA chess.rudaga@gmail.com
Galvēnais tiesnesis : Диана Матисоне diana.matisone@inbox.lv

5. Finansiālie nosacijumi:
Dalības maksas turnīrā : 25 eur

No dalības maksas tiek atbrīvoti bērni ar īpašām vajadzībām, bērnibāreņi (ar apliecinošu dokumentu).

Atsakoties no dalības turnīros dalības maksa netiek atgriezta.
Dalība turnīros tiek reģistrēta un akreditēta ja ir : aizpildīta pieteikuma anketa, pārskaittīta noteiktā
dalības maksa uz norādīto kontu.
Dalība turnīros ir reģistrēta, ja ir saņemts apstiprinājums par akreditāciju.Organizācijas vai fiziskās
personas, kuras deliģē dalībniekus, apmaksā izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku nokļūšanu līdz turnīru
norises vietai un atpakaļ, kā arī apmaksā izdevumus par dalībnieku dzīves vietu un uzturu visa festivāla
norises laikā. Visiem dalībniekiem, kuri ieceļo no citām valstīm, jābūt apdrošinātiem iebraucot un
uzturoties Latvijā. Kolektīviem ir jābūt atbilstošam pavadošo personu skaitam, nodrošinot dalībnieku
drošību. Turnīra organizatori sedz izdevumus par uzvarētāju un balvu ieguvēju apbalvošanu, tehniskā
personāla, vietējo un ārvalstu tiesnešu darba apmaksu, turnīru norises vietas un transporta īri, dažāda
veida reklāmām, diplomiem un citām balvām.
Rekvizīti:
Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus
Reģ.nr. 40008197035
Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015
SWIFT HABALV22
Konts LV46HABA0551034430988
( ziedojums / Šaha turnīrs)
6. Apbalvošana
Rapīds.
Uzvarētājs starp zēniem un starp meitenēm no katras grupas ( A, B, C, D ) tiks apbalvots ar kausu.
Godalgoto vietu ieguvēji ( 1., 2., 3.) katrā grupā ( A,B, C, D ) starp zēniem un starp meitenēm tiks
apbalvoti ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām.
7.Pieteikumi.
Dalību turnīrā apstiprina ielūgums kuru izsūta organizatori saskaņā ar
Saņemtajiem pieteikumiem un nomaksāto dalibas maksu. Pieteikumus pieņem lidz 20.jūlijam 2021.g(ja
nepieciesama vīza pietekums jaiesniedz lidz10.jūlijam 2021.g.)
Organizātori patur tiesības slēgt vai pagarināt reģistrāciju.


A - III sporta klase Reģistrācija : https://forms.gle/3WzP4hqdUSm1BKdq6



B - IV sporta klase Reģistrācija : https://forms.gle/7aToa8Yy5Wt3bxFA6



C – iesācēji ( bez sporta klases) Reģistrācija: https://forms.gle/rDnGbqRE51LW6Te38



D – pirmsskolnieki Reģistrācija: https://forms.gle/uPNJjwr17k4LT4Mg6

8.Izmitināšana.
Festivāla oficialā viesnica ir Semarah hotel Lielupe https://lielupe.semarahhotels.com/?lang=en

Festivāla dalibniekiem paredzēti speciāli tarifi.
Vienvietigais numurs: 78eiro
Divvietigs numurs: 89eiro
Ģimenes(divi pieaugušie viens bērns):110eiro
Oficiālas viesnīcas rezervācija : https://forms.gle/JDmvASsP3ZTh73Gu6
Dalibnieki var apmesties pašu izvēlētā viesnīcā vai noirēt dzīvokli.
9.Vīzas.
Organizatori nosūta oficiālu ielūgumu kas kalpo par pamatu vīzas
pieprasīšanai. https://cutt.ly/WnHa9SX
Vīzas nepieciešamibas gadījumā jagriežas orgkomitejā lidz 10.jūlijam2021g.
10.Ierašanas.
Rīgas lidosta atrodas 16km attaluma no Semarah hotel Lielupe,10km lidz pilsētas centram.
11. Papildus informacija .
11.1. Informācija Latvijas viesiem : http://www.riga-airport.com .
11.2. Līvu Akvaparks https://www.akvaparks.lv/ru/ Dalībniekiem būs īpašas cenas!
Pieteikties dalībniekiem var : https://forms.gle/ugsSMVdZb9BbqgzL6
12. Citi nosacījumi
Iznmaksas , kas saistītas ar dalību šaha festivālā, sedz paši dalībnieki . Šaha turnīra rīkošana ir atkarīga no
epidimioloģiskās situācijas Latvijā un pasaulē, tāpec turnīra noteikumi var mainīties. Šajā sakarā ir
jāakreditējas visiem turnīra dalībniekiem, ieskaitot trenerus, pavadošās personas, tiesnešus, organizātora
pārstāvjus , tehniskos darbiniekus.
"Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības
http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40503671&mode=mk&date=2021-06-10

ierobežošanai""

13. Personīgo datu apkopošana
Festivāls ir publisks pasākums , kura laikā tiks veiktas foto un video uzņemšana , lai informētu
sabiedrību. Apstiprinot savu dalību festivālā, jūs dodat ayļauju audio, foto un video filmēšanai , kā arī
turnīra laikā izgatavoto saņemto materiālu , t.sk. ar Jūsu līdzdalību plašsaziņas līdzekļos soc.tīklos,
specializētu sporta organizāciju vietnēs. www.fide.com, www.sahafederacija.lv www.rudaga.lv un citos
turnīru organizātoru un līdjutēju ofocoalie konti sociālos tīklos, kā arī citi avoti.
Turnīra rezultāti tiks publicēti : www.chess-results.com
Datu apstrādes un izmantošanas termiņš ir neierobežots.
14. Veselība.
Persona vai organizācija, kas piesakās dalībai festivālā, ir pilnībā atbildīga par dalībnieku veselību,
ierodoties turnīrā. Saskaņā ar šo nolikumu visi festivāla dalībnieki un / vai viņu likumīgie pārstāvji

apstiprina, ka turnīra laikā viņi apņemas ievērot visus nacionālos ierobežojumus, kā arī organizatoru
noteikumus par COVID-19..
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas šajos noteikumos.
Kontakti : Administrātores vadītāja : Jeļena Naumoviča talr. +37126431869
chess.rudaga@gmail.com
https://www.fide.com/ https://www.instagram.com/rudagakaissachess/
https://www.facebook.com/rudagakaissa www.rudaga.lv

