
 

 
 

 

Ogres novada kausa izcīņa Šahā 

NOLIKUMS 

 

 

1. Mērķis: 

1.1.  Sekmēt šaha attīstību un popularitāti iedzīvotāju vidū. 

1.2.  Veicināt spēlētāju tehnisko sagatavotību. 

1.3.  Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. 

1.4.  Noskaidrot labākos šaha spēlētājus Ogres novadā 
  

2. Laiks un vieta: 

2.1.  Ogres novada kausa izcīņa notiek 2022. gada 3. decembrī Ķeguma tautas namā 

– Liepi alejā 1 b, Ķegumā; 

2.2. Reģistrācija ar iepriekšpieteikšanos līdz 1. decembrim, atsūtot pieteikumu 

elektroniski uz e-pastu: agita.kalva@ogresnovads.lv. Vārdiskie pieteikumi sacensību 

dienā - sacensību sekretariātā; 

2.3.  Spēļu sākums plkst. 11:00. 

 

3. Dalībnieki: 

3.1. Maksimāli pieteikto dalībnieku skaits sacensībās – 32 dalībnieki; 

3.2. Sacensībās var piedalīties jebkurš šaha spēles cienītājs; 

3.3. Sievietes un vīrieši spēlē kopā, bet vērtē atsevišķi; 

3.4. Katrs sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par savu veselības stāvokļa 

atbilstību sacensībām. 

 

4. Vadība: 

4.1.  Kausa izcīņu organizē Ogres sporta centrs sadarbībā ar Ķeguma šaha spēles 

entuziastiem; 

4.2.  Sacensību galvenais tiesnesis – Aivars Laizāns IA (starptautiskā kategorija) 

 

5. Sacensību kārtība un izspēles sistēma: 

5.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE (Starptautiskā šaha federācija) 

noteikumiem pēc Šveices sistēmas 7 kārtās; 

5.2. Apdomas laiks ir 15 minūtes plus 3 sekundes par katru nākošo gājienu līdz 

partijas beigām katram dalībniekam; 

5.3. Izlozi un spēles vietu noteikšanu veic datorprogramma “Swiss manager”. 

5.4. Uzvarētāju noteikšanas kritēriji: 

5.4.1. Uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; 

5.4.2. Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka: 

5.4.2.1. Pēc Buholca koeficenta (pretinieku punktu summa); 

5.4.2.2. Pēc uzlabotā Buholca koeficenta ( atmetot nost labāko un sliktāko 

rezultātu) 



 

 
 

5.4.2.3. Pēc RST ( reitinga sasniegums turnīrā). 

5.5.  Sacensību sistēmu var mainīt galvenais tiesnesis, atkarībā no pieteikušos 

dalībnieku skaita. 

6. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

6.1. Sacensību pirmās, otrā un trešās vieta ieguvējus apbalvo ar kausiem. 

 

7. Disciplinārās sankcijas 

7.1.  Dalībniekiem nav atļauts piedalīties sacansībās alkohola reibuma stāvoklī un 

psihotropo vielu ietekmē. 

 

8. Pretenzijas, apelācija 

8.1. Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 15 minūtes pēc konkrētā sporta sacensību beigām, 

adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 30 

EUR. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, un lēmumu pieņem ne vēlāk kā 30 

minūtes pēc protesta saņemšanas. Pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas 

gadījumā iemaksātā nauda 30 EUR tiek atgriezta protesta iesniedzējam. Noraidoša 

lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 30 EUR netiek atgriezta. 

 

9.  Dažādi 

9.1. Visus jautājumus, kas nav paredzēti šajā Nolikumā, dalībnieki un organizatori risina, 

savstarpēji vienojoties visus radušos konfliktus izskata un galējo lēmumu pieņem 

galvenais tiesnesis. 

9.2. "Līdz ar atrašanos pasākumā dalībnieki/apmeklētāji piekrīt, ka var tikt fotografēti, 

filmēti un materiāli var tik izmantoti publicitātes vajadzībām." 

9.3. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 

9.4. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku un to pavadošo personu ceļa, 

naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks vai viņa 

pārstāvetā organizācija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


