
 
 

Tukuma novada atklātā čempionāta- 2022 

 

Nolikums 

1.Mērķi un uzdevumi. 

Popularizēt šahu Tukuma pilsētā un  novadā, Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību, 

noskaidrot spēcīgākos šahistus. 

2. Sacensību vadība. 
Sacensības organizē: Tukuma Šaha klubs 

Informācija pie Tukuma Šaha kluba priekšsēdētāja  Māra Zvauņa: tālrunis:29933160, marisader@inbox.lv 

Galvenais tiesnesis: Vairis Kurpnieks (starptautiskā kategorija), tālr. +371 29435429, vairisk@yahoo.com 

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments. 
Turnīrā paredzētas sešas kārtas. Lai iegūtu ieskaiti gada kopvērtējumā, ir jāpiedalās vismaz četrās kārtās. No 

sešu kārtu rezultātiem, divu sliktāko kārtu rezultāti tiks anulēti. 

1. posms norisināsies 12.03.2022 – 13.03.2022, Latvijas vīriešu šaha čempionāta ietvaros; 

2. posms norisināsies 24.04.2022; 

3. posms norisināsies 22.05.2022. 

4. posms norisināsies 18.09.2022. 

5. posms norisināsies 30.10.2022. 

4., 5., 6. kārtas norisināsies septembrī, oktobrī, novembrī. Precīzi datumi tiks izziņoti turnīra kalendārā. 

Turnīrs notiks Tukumā, Kuldīgas ielā 74, reģistrācija no 10.00-11.00 vai pie augstāk minētajām 

kontaktpersonām. Turnīra kārtu sākums plkst. 11.15. 

Turnīrs norisināsies pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, laika kontrole: 8 minūtes uz visu partiju + 4 sekundes par 

katru gājienu sākot no pirmā (8+4). FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins.(rapid). 

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

dalībnieku startam. 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta  

(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā.) 

4.Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi. 

Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: vairisk@yahoo.com  jāuzrāda: dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, 

sporta klase, FIDE ātrā šaha reitings, (ja nav,tad nacionālais) pilsēta. 

Dalības maksa turnīrā - 10 EUR; Tukuma novada šahistiem, skolniekiem un Tukuma novada Šaha 

kluba biedriem - 5 EUR 

5.Apbalvošana. 

1. vietai-Naudas balva 30% no iemaksām, 

2. vietai- Naudas balva 20% no iemaksām, 

3. vietai- Naudas balva 10% no iemaksām. 

 Plānotas naudas balvas  labākajam senioram, dāmai, jauniešiem. 

Piedaloties vismaz sešos posmos tiek noteikti gada laureāti, 2 sliktākie rezultāti no 6 

anulējās. Gada kopvērtējumā tiek apbalvoti: 

1.-3. vietas-kauss+medaļa+diploms un simboliskas naudas balvas. Kā arī balvas: 

Senioram,seniorei, jaunietim,Tukuma novada šahistam-medaļas un diplomi. 

 Tēja, kafija, vieglas uzkodas no organizatoriem. 

 
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
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