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„Superšahiste – 2021” nolikums 

 

 

I Mērķi un uzdevumi. 

 

Popularizēt šahu meiteņu vidū. 

Dot iespēju jaunajām šahistēm pilnveidot sportisko meistarību. 

 

II Sacensību vadība. 

 

Sacensības organizē un vada Rīgas Šaha skola.  

Atbildīgais par sacensībām – Verners Putka (tālr. 26 756 223). 

 

 

III Sacensību laiks un vieta. 

 

2021. gada 2.-3.oktobrī Pullman Riga Old Town, Rīgā, Jēkaba ielā 24. 

 

 

IV Sacensību dalībnieki un noteikumi. 

 

Dalībniecēm pirms sacensībām jāpiesakās Latvijas Šaha federācijā un jāsamaksā 

ikgadējā šahista licences maksa vai jāiegūst FIDE ID pēc Latvijas Šaha federācijas 

apstiprinātiem noteikumiem.  

Sacensībās piedalās meitenes divās vecuma grupās – 2003.-2008. dz. g. un 2009. dz. g. 

un jaunākas. 

Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Rīgas Šaha 

skolas un Latvijas Šaha federācijas tīmekļa vietnēs. 

Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

Sacensībās var piedalīties personas ar sadarbībspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas, 

testēšanas sertifikātu vai ar apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par Covid-19 

negatīvu testu, kā arī jāievēro būs citi valstī noteiktie ierobežojumi uz turnīra norises 

brīdi. 

Piedalīties sacensībās var no 7 gadu vecuma. Skatītāji spēles vietā neuzturas. 

https://www.sahafederacija.lv/raksti/1115/speletajiem-un-turniriem-tiek-ieviesta-licencu-maksa/
https://www.sahafederacija.lv/raksti/1115/speletajiem-un-turniriem-tiek-ieviesta-licencu-maksa/
https://www.sahafederacija.lv/raksti/1115/speletajiem-un-turniriem-tiek-ieviesta-licencu-maksa/


 

V Izcīņas kārtība. 

 

Sacensības norisināsies pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar laika kontroli 25 minūtes uz 

visu partiju + 10 sekundes par gājienu katrai dalībniecei. 

2. oktobrī plkst. 12:30 – dalībnieču ierašanās un reģistrācija, plkst. 13:00 – 16:30 – 1., 

2., 3. kārta. 

3. oktobrī plkst. 11:00 – 15:40 – 4., 5., 6., 7. kārta, 16:00 – noslēgums un uzvarētāju 

apbalvošana. 

Sacensības notiks ar FIDE ātrā šaha (rapida) reitinga aprēķinu. 

 

VI Vērtēšana. 

 

Vienādu punktu skaita gadījumā vietas noteiks pēc uzlabotā Buholca koeficienta 

(atmetot nost sliktāko rezultātu), savstarpējās spēles rezultāta un PPK. 

 

VII Apbalvošana. 

 

Dalībnieces katrā vecuma grupā tiks apbalvotas 5 kategorijās (kopvērtējumā, 2., 3., 4., 

sporta klases un iesācējas). Uzvarētājas kopvērtējumā tiks apbalvotas ar kausiem, 

medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar medaļām, 

diplomiem un pārsteiguma balvām, uzvarētājas sporta klašu kategorijās – ar mazajiem 

kausiem, medaļām, diplomiem un pārsteiguma balvām, 2. un 3. vietas ieguvējas - ar 

medaļām un diplomiem. Visas sacensību dalībnieces saņems suvenīrus. 

 

IX Izdevumi. 

 

Rīgas Šaha skola sacensību sarīkošanai nodrošina un inventāru, apmaksā sacensību 

uzvarētāju apbalvošanu, tiesnešu darbu un publicē informāciju par sacensībām.  

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši dalībnieki. 

 

X Pieteikumi. 

 

Pieteikšanās notiek elektroniski, Google izklājlapās līdz 1. oktobrim, 

maksimālais dalībnieču skaits ir 60, priekšroka Rīgas Šaha skolas audzēknēm, 

adrese:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz5q1n443WcCDPzBqlihTcbNLfFB9_wgxn

sMrQIgLEE/edit#gid=0&fvid=2109917508 

 

Dalībnieki veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ar ārsta vai vecāku 

parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.  

Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties sacensībās. 

 

 

Direktore         L. Ungure 

 

 

Maklakova 26391691 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz5q1n443WcCDPzBqlihTcbNLfFB9_wgxnsMrQIgLEE/edit#gid=0&fvid=2109917508
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nz5q1n443WcCDPzBqlihTcbNLfFB9_wgxnsMrQIgLEE/edit#gid=0&fvid=2109917508

