
 

 

 
 

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS „DAUGMALE” 
 

Rīga, LV–1003,  tālrunis 67229951, fakss 67211159, e-pasts: bjcdaugmale@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

 

Rīgā 

2021. gada ___._________    Nr.BJCD- 

 

BJC “Daugmale” atklātās sacensības šahā “Ģimeņu čempionāts šahā 2021” nolikums 
 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1.  Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās “Ģimeņu čempionāts šahā 2021” 

(turpmāk –Sacensības).  

2.  Sacensības tiek rīkotas ar mērķi: 

2.1. Popularizēt šaha spēli. 

2.2. Sekmēt šaha spēlētāju meistarības izaugsmi. 

2.3. Dot iespēju jaunajiem šahistiem piedalīties sacensībās vienā komandā ar saviem 

vecākiem. 

3.  Sacensību uzdevums ir noskaidrot spēcīgākās ģimeņu komandas šahā. 

4.  Sacensības organizē Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” (turpmāk – Organizators)  

sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes 

pārvaldi (turpmāk – Pārvalde).  

5.  Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Melderis (t.29531088). 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks  

 

6.  Sacensības notiek 2021. gada 11. decembrī Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” 

šaha klubā internet platformā chess.com. Sākums plkst. 12.00, reģistrācija turnīram 

interneta platformā chess.com no plkst. 11.00. Nepieciešams katram dalībniekam ar savu 

vārdu, uzvārdu un lietotājvārdu piereģistrēties www.chess.com   un pievienoties 

“Daugmale Riga” klubam. 
7.  Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta vietnēs 

www.intereses.lv ; www.bjcdaugmale.lv  ; www.sahafederacija.lv   

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 

 

8.  Sacensībās var piedalīties ģimeņu (tai skaitā audžuģimeņu) komandas no Latvijas.  

9.  Sacensības tiek organizētas komandām ar 2 dalībniekiem bez kvalifikācijas 

ierobežojumiem: 

http://www.chess.com/
http://www.intereses.lv/
http://www.sahafederacija.lv/
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9.1. 1.variants-jaunietis vai jauniete (dzimšanas gads -2004.g. un jaunāki) un tuvs radinieks 

(nepieciešamības gadījumā tiesnesim jāuzrāda radniecību apstiprinoši dokumenti), 

9.2. 2.variants- divi jaunieši (dzimšanas gads- 2004.g. un jaunāki) tuvi radinieki 

(nepieciešamības gadījumā tiesnesim jāuzrāda radniecību apstiprinoši dokumenti). 

10. Sacensības notiek saskaņā ar  Pasaules Šaha federācijas (FIDE) noteikumiem pēc 

Šveices sistēmas 7 kārtās. Apdomas laiks katram dalībniekam 8 minūtes plus 3 sekundes par 

gājienu. Visi dalībnieki spēlē vienā turnīrā un uzvarētāju komandu nosaka pēc individuāli 

iegūto abu dalībnieku izcīnīto vietu summas (jo mazāka summa, jo augstāka komandas 

vieta). Ja izcīnīto vietu summa vienāda, tad augstāku vietu ieņem tā komanda, kuras 

dalībniekam augstāka individuālā vieta.    

 

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 

 

11. Pieteikums dalībai Sacensībās saskaņā ar pielikumā pievienoto paraugu jāiesniedz 

līdz 2021. gada 10. decembrim plkst. 20.00,  nosūtot pieteikumu pa e-pastu: 

uldismelderis@inbox.lv   

12. Pieteikumā jānorāda dalībnieku (abu radinieku) vārds, uzvārds, dzimšanas gads,  

radniecības pakāpe, lietotājvārds platformā www.chess.com 

13. Dalībnieki, piedaloties turnīrā, ievēro sporta ētikas un godīgas spēles principus. 

14. Dalībnieki, piedaloties turnīrā, piekrīt, ka Organizatora lēmuma gadījumā par 

krāpšanos turnīrā dalībnieks nevar apstrīdēt Organizatora lēmumu. 

  15.Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasību ievērošanu. 

 

 

 

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

15. Sacensībās tiek apbalvoti pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji gan komandu 

vērtējumā, gan individuālajā. 

16. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar Organizatora medaļām, 

diplomiem un balvām. Paredzētas arī balvas  citās kategorijās (labākā meitene, seniors, 

jaunākais un vecākais dalībnieks). 

17. Balvas uzvarētājiem tiks pasniegtas individuāli un tās, ievērojot valstī noteiktos 

epidemioloģiskos nosacījumus, varēs saņemt BJC „Daugmale” telpās Jēkabpils ielā 19a vai 

arī citādā veidā, vienojoties ar Organizatoru . Visu balvu saņēmēju saraksts tiks publicēts 

interneta vietnē www.bjcdaugmale.lv   

 

 

 

 

Direktors                    E.Šāblis 

 

 

Melderis 29531088 

 

 

 

mailto:uldismelderis@inbox.lv
http://www.chess.com/
http://www.bjcdaugmale.lv/
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1.pielikums 

________.2021. nolikumam Nr._____ BJC “Daugmale” atklātās sacensības šahā “Ģimeņu 

čempionāts šahā 2021” 

 

 

Pieteikums  

„Ģimeņu čempionāts šahā 2021” 
      

 

Ģimene ________________________________________________ 

                                                               uzvārds/-i   

                               (piemēram: Birjukovi tēvs + dēls 

                                                  vai Birjukovs/a mazdēls - Kovalovs/a vectēvs)       

 

Vārds Uzvārds 
Dzimšanas 

dati 
Sporta klase 

Pilsēta, 

izglītības 

iestāde, 

sporta klubs 

Lietotājvārds 

www.chess.com  

      

      

 

 

Kontaktpersona___________________ 

 

Tālrunis_________________ 

 

E pasts _________________________ 

 

 

 

Direktors                    E.Šāblis 

 

 

Melderis 29531088 

http://www.chess.com/

