
Saskaņots: 

               

Ogres Novada pašvaldības 

Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes Sporta pasākumu organizatore Agita Kābele   

                  

                                                  

              

 
Ikšķiles Šaha rudens-2022 

NOLIKUMS 

Mērķis: Noskaidrot spēcīgākos šahistus. Popularizēt šahu Ikšķilē un Latvijā. 

 Organizatori: Ikšķiles pilsēta sadarbībā ar Latvijas Šaha Federāciju. 

Tiesneši: Galvenais tiesnesis: Aivars Laizāns (IA), e-pasts: aivars7805@inbox.lv,  26498488. 
Sacensību norises vieta un izcīņas kārtība: Ikšķiles tautas nams, Lībiešu iela 2, Ikšķile 

2022.gada 16.oktobris (svētdiena). 

Sacensību norises kārtība: 

10:30 – 10:55  Reģistrācija 

10:55 – 11:00  Sacensību atklāšana 

11:00 – 16:00  1.–8.kārta 

16:00 – 16:30  Sacensību noslēgums/apbalvošana 

Izcīņas kārtība un laika kontrole: Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, FIDE noteikumi. 

Turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings. 10 min + 5 sek.(10+5) par katru gājienu. 8 kārtas. 
Dalībnieki un dalības maksa: Tiek aicināti visi šaha interesanti, sākot ar 2.sporta klasi.                                              

Dalības maksa – 7 EUR.   

S-65 un vecākiem kā arī Ikšķiles pilsētas un Ogres novada iedzīvotājiem – 5 EUR. 

Apbalvošana: 

 Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un simboliskām naudas balvām no iemaksām. 

Vietu noteikšanas kārtība 

1. Uzlabotais Buholca koeficients (Mini Bucholcs, atņemot zemāko punktu skaitu) 

2. Buholca koeficients; 

3. Reitinga sasniegums turnīrā. 

 Citi noteikumi 

 Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas turnīra nolikumā līdz turnīra sākumam. Visus 

izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai komandējošās organizācijas. Par 

dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka 

dalībnieku startam. 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; 

organizatora sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes 

termiņš – pastāvīgi 

 

 

 

Papildus informācija: 

mailto:aivars7805@inbox.lv


Nokļūšana uz sacensību norises vietu ar auto, vilcienu vai autobusu. Dzelzceļa stacija atrodas 1km attālumā 

no sacensību norises vietas, autobusa pietura 600m. Auto stāvvieta aiz kultūras nama. 

 

 


