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N O L I K U M S  

Rēzeknes novada atklātais ikmēneša Tempo turnīrs šahā „Malta-2022” 
 

 1. Mērķis un uzdevumi.  
1.1. Popularizēt šaha spēli Rēzeknes novadā. 

1.2. Paaugstināt šahistu meistarību. 

1.3. Noskaidrot spēcīgākos ātrspēles tempo šaha spēlētājus. 

2. Vieta un laiks.  
            Rēzeknes novada atklātais ikmēneša Tempo turnīrs šahā „Malta-2022” notiek Maltas 

šaha klubā (Sporta ielā 5, Maltā) katra mēneša otrajā sestdienā (ja tā nav svētku diena). 

Sacensību sākums plkst. 10:00.  

3. Sacensību vadība.  
          Sacensības organizē Rēzeknes novada pašvaldības Sporta pārvalde sadarbībā. Sacensību 

galvenais tiesnesis FA Anatolijs Jasinskis – tālrunis: 29945881, anatolijsjasinskis@inbox.lv.  

 4. Dalībnieki un sacensību reglaments.  
Ikmēneša turnīrā drīkst piedalīties dalībnieki, kuriem ir vismaz IV sporta klase šahā.  

Ikmēneša turnīrs notiek 12 posmos. Katrs Ikmēneša turnīrs norisinās pēc Šveices 

sistēmas 7 kārtās, vai riņķa sistēmas. Laika kontrole: 12 minūtes + 3 sekundes par gājienu 

katram dalībniekam. 

Dalībnieku vietas katrā no Ikmēneša turnīra posmiem nosaka pēc iegūto punktu summas. 

Ja dalībniekiem ir vienāda punktu summa, dalībnieku vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca 

koeficienta; 2) Buholca koeficienta; 3) RST. 

Ja visi iepriekš minētie papildus rādītāji dalībniekiem (1.-3. vietu ieguvējiem) ir vienādi, 

vietas tiek noteiktas, lozējot krāsu un spēlējot līdz pirmajai uzvarai papildus partiju ar laika 

kontroli: 4 minūtes + 2 sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

 

Pēc katra posma dalībniekiem tiek piešķirti punkti, kuri tiks apkopoti kopēja tabulā. Skaitīšanas 

sistēma sekojoša*: 

Vieta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Punkti 50 42 35 29 24 20 17 15 13 12 

Vieta 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Punkti 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

* sākot ar 21.vietu dalībnieks saņems 1 ieskaites punktu  

          Tempo turnīru kopvērtējumā tiek ņemti vērā katra dalībnieka 8 labāko posmu rezultātu 

summa. 

5. Epidemioloģiskie drošības noteikumi. Turnīrs notiek saskaņā ar turnīra norises laikā 

spēkā esošajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, kas attiecas uz turnīra norises vietu. Turnīrā 

var piedalīties tikai personas ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu un 

skolas negatīvu testu. 

6. Apbalvošana.  
Ikmēneša turnīra attiecīgā posma 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas veltēm. 

Kopvērtējumā ar attiecīgās pakāpes kausiem un diplomiem tiek apbalvoti 1.-3.vietu 

ieguvēji katrā vecuma grupā:  

1. Open grupa – zēni un meitenes atsevišķi. 

2. Senjoru grupa – vīrieši. 

7. Personas datu apstrāde. 
            1. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un 

videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.  



2. Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un 

tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki vai 

to pilnvarota persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu. Organizatori nav 

atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. 

 


