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N O L I K U M S  
Rēzeknes 2022.gada atklātajam Komandu čempionātam šahā 

 
Mērķi un uzdevumi  

          1. Popularizēt šaha spēli Rēzeknes pilsētā  

          2. Paaugstināt sportistu meistarību  

          3. Noskaidrot spēcīgāko šaha komandu. 

Vieta un laiks  

Rēzeknes Sporta pārvalde, 18.Novembra ielā, 39-201, 2022.gada 3.decembrī. Sacensību 

sākums plkst. 11.00. Reģistrācija līdz plkst 10.45. 

Pieteikšanās līdz š.g.30.novembrim pa tālr.26445068 vai e-pastu akindinich@inbox.lv  

  

Sacensību reglaments  

Sacensības organizē Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Sporta pārvalde kopā ar Rēzeknes 

Šaha klubu. Sacensību galvenais tiesnesis – NA Aleksandrs Vasiļkovs, FIDE ID 11608412, tālr. 

(+371) 26445068.  

Komandā 4 pamatsastāva spēlētāji. Iespējams pieteikt 1 rezerves spēlētāju. Komandu 

čempionāts notiek pēc FIDE noteikumiem. Šveices sistēma 6 kārtās. Laika kontrole 12 minūtes + 5 

sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

Komandu vietas nosaka pēc komandas iegūto punktu summas. Ja komandas ir ieguvušas 

vienādu punktu skaitu, komandas vietu nosaka pēc dalībnieku individuālo punktu summas. 

Dalībnieku vietas pie galdiņiem nosaka pēc dalībnieku iegūto punktu summas. Vienāda punktu 

skaita gadījumā dalībnieku vietas pie galdiņiem nosaka pēc: 1) savstarpējās spēles rezultāta; 2) 

uzvaru skaita; 3) komanda, kura ir izcīnījusi augstāku vietu (kuras komandu attiecīgais dalībnieks 

pārstāv). 

        Informējam, ka pasākuma 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; www.rezekne.lv:  oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks 

publicēti: www.chess-results.com.  

Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu. Reģistrējoties 

sacensībām, dalībnieks vai to pilnvarotā persona piekrīt, ka ir iepazinušies ar nolikumu. 

Apbalvošana  

Komanda - uzvarētāja tiek apbalvota ar kausu un diplomu, 2. un 3.vietas ieguvējas komandas 

- ar attiecīgās pakāpes diplomiem; 1.-3.vietu ieguvēju komandu dalībnieki - ar attiecīgās pakāpes 

medaļām; katra galdiņa uzvarētājs - ar medaļu. 

Citi noteikumi 

Pasākumā aizliegts piedalīties ar augšējo elpceļu infekcijas slimību simptomiem 

 (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c.). Covid-19 

izplatības ierobežošanai jāievēro valstī  noteiktās drošības prasības. 

 

mailto:akindinich@inbox.lv
http://www.sahafederacija.lv/
http://www.rezekne.lv/
http://www.chess-results.com/

