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Rīgas Šaha skolas
atklātā klasifikācijas turnīra 4. sporta klasēm nolikums

I Mērķi un uzdevumi.
Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību.
Popularizēt šahu bērnu, jauniešu vidū.
II Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Rīgas Šaha skola.
Atbildīgais par sacensībām – Toms Kalniņš (tālr. 29967610).
III Sacensību laiks un vieta.
2018. gada 10. un 11. novembrī Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10.
IV Sacensību dalībnieki un noteikumi.
Sacensībās var piedalīties jebkurš spēlētājs ar IV sporta klasi.
Sacensību laikā vecāki un citas pavadošas personas drīkst atrasties tikai
organizatoru nozīmētajā vietā, netraucējot sacensību norisi.
Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti
Rīgas Šaha skolas tīmekļa vietnē.
Sacensību organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma
prasības.
Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk kā 10 minūtes, tad pretiniekam tiek piešķirta
uzvara bez spēles.

V Izcīņas kārtība.
Sacensības norisināsies saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas, 8
kārtās. Lai izpildītu III sporta klasi turnīrā jāsavāc vismaz 75% punktu vai
jāizcīna 1. vieta.
10. novembrī plkst. 14:30 – dalībnieku ierašanās un reģistrācija, plkst. 15:00 –
18:00 - 1., 2., 3. un 4. kārta.
11. novembrī plkst. 11:00 – 14:00 – 5. , 6. , 7. un 8. kārta, 14:15 – noslēgums
un uzvarētāju apbalvošana.

VI Vērtēšana.
Vienādu punktu skaita gadījumā vietas tiks noteiktas pēc uzlabotā Buholca
koeficienta, Buholca koeficienta un PPK (pa kārtām pieaugošā koeficienta).
VII Apbalvošana.
1. – 3. vietas ieguvējus apbalvos ar medaļām, diplomiem un suvenīriem.
IX Izdevumi.
Rīgas Šaha skola sacensību sarīkošanai nodrošina telpas un inventāru, apmaksā
sacensību uzvarētāju apbalvošanu, tiesnešu darbu un publicē informāciju par
sacensībām.
Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz komandējošās organizācijas vai paši
dalībnieki.
X Pieteikumi.
Pieteikumus pieņem sacensību vietā līdz 10. novembra plkst. 14:55. Papildu
informāciju par sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 29967610 vai e-pastu:
sahaskola@riga.lv
Dalībnieki veselības stāvokļa atbilstību sacensībām apliecina ar ārsta vai
vecāku parakstu pieteikumā, vai ārsta izziņu.
Šis nolikums ir oficiāls uzaicinājums piedalīties sacensībās.
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