
Madonas novada atklātais šaha turnīrs 2022 

Rūdolfa Kalniņa memoriālais turnīrs 

 

N O L I K U M S 

1. Mērķis un uzdevumi. 

 

1.1. Piedāvāt sabiedrībai plašākas kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespējas Madonas novadā.  

1.2. Popularizēt šaha spēli Madonas novadā, Latvijā. 

1.3. Noorganizēt šaha spēles turnīru Madonas novadā ar mērķi izveidot ikgadēju tradicionālu šaha 

turnīru Latvijā. 

 

 

2. Sacensību vadība un tiesneši. 

 

2.1. Turnīru organizē un vada biedrība Melnais Piens un “Šaha klubs 64”, vadītājs: Lauris Krievs / 

+371 256 343 83, melnaispiens@gmail.com 

 

2.2. Turnīra galvenais tiesnesis: Anatolijs Jasinskis (FIDE kategorija), FIDE ID 11612010, e-

pasts: anatolijsjasinskis@inbox.lv  

 

3. Sacensību vieta. 

 

Meža ielā 2, Lazdonā, Madonas novadā. 

 

4. Laiks. 

 

4.1. 2022. gada 30. jūlijā 

4.2. Ierašanās un reģistrācija: 10:00 – 10:45 

4.2. Turnīra sākums plkst. 11:00 

4.3. Pirmās kārtas sākums 11:05 

4.4. Pusdienu pārtraukums pēc 4. kārtas 13:00 – 14:00 (Visiem dalībniekiem pusdienas tiks 

noorganizētas turnīra notikuma vietā. To apmaksa tiks veikta no dalības maksas.) 

4.5. Oficiālā turnīra noslēgums un apbalvošana plānota ap plkst. 16:00 

4.6. Turnīra speciālā šaha partija starp Madonas novada atklātā šaha turnīra 2022 uzvarētāju un 

kādu no Latvijas šaha spēlētājiem ar FIDE meistara titulu tiks organizēta plkst. 17.00 – 17.40 un 

tiks translēta video tiešsaistē facebook live Šaha kluba 64 sociālā tīkla lapā. 

 

5. Dalībnieki un sacensību reglaments. 

 

5.1. Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs no 16 gadu vecuma; 

5.2. Vietu skaits ierobežots līdz 34 dalībniekiem. 

 

6. Sacensību kārtība. 

 

6.1. Sacensības – individuālas;  

6.2. Turnīrs notiks, saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 8 kārtās;  

6.3. Laika kontrole: 15 minūtes uz visu partiju + 5 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā. 

Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju 10 minūtes pēc kārtas sākuma, tiek piešķirts zaudējums. 

6.4. Tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings. 

6.5. Savā starpā dalībnieki tiks vērtēti vienā kopējā grupā. 

 



7. Vietu noteikšanas kārtība. 

 

7.1. Pēc iegūto punktu skaita;  

7.2. Vietu noteikšana individuālā vērtējumā vienādu punktu skaita gadījumā pēc :  

7.2.1. Uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu);  

7.2.2. Buholca koeficienta;  

7.2.3. RST (reitinga sasniegums turnīrā.) 

 

 

8. Dalības maksa . 

 

Ziedojums turnīra organizatoram 7.50 EUR  

(5,00 EUR par dalībnieka pusdienām, 2,50 EUR par telpām). 

 

9. Apbalvošana. 

 

Pirmo 3 vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar organizatoru sarūpētām balvām. 

 

 

10. Dalībnieku pieteikšanās - vietas rezervācija. 

 

Dalībnieka iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta. 

 

Pieteikumi tiks gaidīti līdz 2022. gada 29. jūlijam plkst. 23:59 uz e-pastu: 

melnaispiens@gmail.com 

 

Tajā jāuzrāda: 

 

1. dalībnieka uzvārds, vārds, 

2. dzimšanas gads un datums, 

3. FIDE numurs. (Ja nav FIDE ID numura, tad jāiesniedz personas kods un e-pasts) 

4. Pilsēta vai kluba nosaukums 

5. Mob. tel. Nr. 

 

 

11. Personas datu apstrāde. 

 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, 

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 šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv; 

oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com  

Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

 
Nolikuma dokuments sagatavots un apstiprināts: 12.05.2022. 

 

Lauris Krievs 

Šaha klubs 64 koordinators 


