Apstiprinu:

Kuldīgas novada sporta skolas direktors
2021. gada ______________________

Nolikums
Kuldīgas novada sporta skolas
“Rumbas kauss – 2021” izcīņai
1. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2021.gada 8. – 9. oktobrī, Virkas ielā 15. Turnīra atklāšana 8.oktobrī plkst. 13.00.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa.
3. Dalībnieki.
Komandas sastāvā 3 zēni un 1 meitene, dzimuši 2008.gadā un jaunāki. Meitenes drīkst spēlēt pie zēnu
galdiņiem. Kopējais komandu skaits – 20.
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai organizācija, kas piesaka dalībniekus
sacensībām.
4. Sacensību kārtība.
Sacensības notiek 7 kārtās saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas. Izlozi veic
datorprogramma Swiss Manager. FIDE ELO rapid reitinga apskaite.
Laika kontrole 25 minūtes katram dalībniekam līdz partijas beigām + 15 sekundes par katru gājienu.
Komandu vērtējums:
1) punktu skaits;
2) savstarpējā mača rezultāts;
3) mačpunkti.

8.oktobrī

9.oktobrī

13.00 – 14.30
14.45 – 16.15
16.30 – 18.00
09.00 – 10.30
10.45 – 12.15
13.00 – 14.30
14.45 – 16.15
16.30

1.kārta
2.kārta
3.kārta
4.kārta
5.kārta
6.kārta
7.kārta
Turnīra noslēgums un uzvarētāju
apbalvošana.

5. Apbalvošana.
Uzvarētāja komanda saņem ceļojošo Rumbas kausu. 1.–3. vietu ieguvējas komandas tiek apbalvotas
ar diplomu. Komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomu, medaļu un piemiņas balvu. Pirmo trīs
vietu ieguvēji pie galdiņiem tiek apbalvoti ar diplomu un medaļu. Turnīra organizatori patur tiesības
apstiprināt papildus balvas.
6. Pieteikumi
Iepriekšēja pieteikšanās pa e-pastu gunarsgertners@gmail.com līdz 6.oktobrim. Pieteikumā jānorāda
treneris, komandas nosaukums, dalībnieka vārds, uzvārds un FIDE ID. Nosūtot pieteikumus, treneris
apliecina, ka viņā un komandas dalībnieki nav pēdējās 14 dienas atradušies ārvalstīs, ar kurām ir
noteikta karantīna, kā arī apņemas ievērot citus saistībā ar COVID-19 valsts un FIDE noteiktos
ierobežojumus uz turnīra norises brīdi.
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. Turnīra
rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.

Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa

