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Jauno šahistu festivāls 
 “Jēkabpils pavasaris – 2022” 

 

NOLIKUMS 
 

Mērķis un 
uzdevumi 

1. Paaugstināt jauno šahistu meistarību. 
2. Noskaidrot labākos šahistus starp meitenēm un zēniem. 
3. Popularizēt šahu Jēkabpils novadā un Latvijā. 

Sacensību vadība Sacensības organizē un vada Jēkabpils novada pašvaldības Jēkabpils Sporta 
skola (Reģ.Nr.40900011139) 
Atbildīgais par sacensību norisi šaha nodaļas treneris Gunārs Pušmucāns 
(tālr.29594103). 
Galvenais tiesnesis FA Anatolijs Jasinskis, FIDE ID 11612010, 
anatolijsjasinskis@inbox.lv. 
Galvenā tiesneša vietnieks NA Aleksandrs Vasiļkovs, FIDE ID 11608412. 

Laiks un vieta Sacensības norisinās Jēkabpils sporta centra šaha un galda tenisa zālē,  
Brīvības ielā 289, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. 
2022. gada 21. un 22.maijā. 

o Sacensību sakums 2022.gada 21.maijā plks.11:00. 
o Dalībnieku reģistrācija no plkst.10:00-10:45. 
o Noslēgums un apbalvošana 2022.gada 22.maijā plkst.17:00. 

Dalībnieki  Sacensībās var piedalīties: 
o A turnīrā: 1. un 2.sporta klases šahisti (dzimuši 2006.gadā un vēlāk), 
o B turnīrā: 3.posrta klases šahisti (dzimuši 2008.gadā un vēlāk), 
o C turnīrā: 4.sporta klases šahisti (dzimuši 2010.gadā un vēlāk). 

Zēni un meitenes spēlē kopā, bet vērtē atsevišķi.  

Maksimālais kopējais dalībnieku skaits – 50.  

Priekšroka agrāk pieteiktajiem dalībniekiem. 

Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas 
viņu piesaka startam. Nosūtot pieteikumu, dalībnieks apliecina, ka 
apņemas ievērot visus uz turnīra norises brīdi spēkā esošos noteikumus 
saistībā ar COVID-19. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas 
datu apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto 
fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos 
materiālos ar mērķi iestādes darba popularizēšana, audzēkņu sasniegumu 
atspoguļošana. 
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Izcīņas kārtība Tiek organizēti 3 turnīri – A, B un C. 
A turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings.  
Turnīri notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. 
Laika kontrole: 
- A un B turnīros 40 min. + 15 sek. par katru gājienu sākot no pirmā.  
Dalībniekam, kurš kārtas sākumu kavē 30 min., tiek piešķirts zaudējums. 
- C turnīrā 30 min. + 15 sek. par katru gājienu. 

Turnīra galvenais tiesnesis, ņemot vērā dalībnieku skaitu, var veikt izmaiņas 
reglamentā, paziņojot to pirms sacensību sākuma. 

Vērtēšana Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:  
1) uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu);  
2) Buholca koeficienta;  
3) RST (reitinga sasniegums turnīrā). 

Apbalvošana 1.- 3. vietu ieguvēji meitenēm un zēniem katrā no trim turnīriem tiek 
apbalvoti ar diplomiem un medaļām. 

Pieteikumi Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022.gada 16.maijam elektroniski sacensību 
galvenajam tiesnesim FA Anatolijam Jasinskim uz e-pastu 
anatolijsjasinskis@inbox.lv . 
Pieteikumā dalībniekiem jānorāda: 

o A turnīrā - vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase un FIDE 
klasiskā šaha reitings, 

o B un C turnīros - vārds, uzvārds un dzimšanas gads. 

Finansēšana Dalības maksas turnīrā NAV. 
Ar apbalvošanu saistītos izdevumus sedz Jēkabpils sporta skola.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki 
vai komandējošās organizācijas.  

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

izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils 

novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-

5201. 
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