RĪGAS ŠAHA SKOLA
Pērnavas iela 10, Rīga, LV-1012, tālrunis 67474140, 67474141, e-pasts: sahaskola@riga.lv

NOLIKUMS
Rīgā
05.02.2021.

SPSS-21-26-nos
Rīgas Šaha skolas
atklātā klasifikācijas turnīra 2. sporta klasēm nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas Šaha skolas atklātais klasifikācijas turnīrs 2.
sporta klasēm (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensību mērķis ir pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību un popularizēt šahu bērnu un
jauniešu vidū.
3. Sacensības organizē Rīgas Šaha skola, atbildīgais par sacensībām – Valdis Troņenkovs (tālr.
29682364).
II. Sacensību norises vieta, laiks un laika kontrole

4. Sacensības notiek no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 7. martam šaha portālā lichess.org,
turnīra saite: https://lichess.org/swiss/5suEoz4l
Dalībniekiem piektdien no 16:30 līdz ne vēlāk, kā 16:50 jāpievienojas virtuālajai sanāksmes telpai Zoom:
https://zoom.us/j/5100890247?pwd=UVJMVmpJeTV4Nk5sUWlhVGlTRWkyZz09 , kā arī jāveic tiešsaistes
video pārraide, kurā var redzēt visu datora ekrānu, kā arī spēlētāja seju. Piemēram, jāizmanto videokamera
un “Share Screen”. Turnīra parole dalībniekiem tiks nosūtīta šajā Zoom sanāksmē.
5. Laika kontrole ir 30 minūtes + 10 sekundes par gājienu, sākot no pirmā.
6. Sacensību norise, kārtu sākums:
6.1. 1. kārta piektdien 17:00
6.2. 2. kārta piektdien 18:30
6.3. 3. kārta sestdien 15:30
6.4. 4. kārta sestdien 17:00
6.5. 5. kārta sestdien 18:30
6.6. 6. kārta svētdien 17:00
6.7. 7. kārta svētdien 18:30
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

7. Sacensībās var piedalīties šahisti ar 2. sporta klasi šahā.
8. Dalībniekiem pirms sacensībām jāpiesakās Latvijas Šaha federācijā un jāiegūst spēlētāja
licence pēc Latvijas Šaha federācijas apstiprinātiem noteikumiem, informācija:
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https://www.sahafederacija.lv/raksti/1115/speletajiem-un-turniriem-tiek-ieviesta-licencumaksa/
9. Lai izpildītu 1. sporta klases normu Sacensībās jāsavāc vismaz 75% punktu.
10. Izlozi un turnīra vietu, kā arī rezultātu noteikšanu veic lichess.org automātiskā turnīru sistēma.
11. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pie Sacensību tiesneša Valda Troņenkova
pa tālruni: 29682364 vai e-pastu: sahaskola@riga.lv.
IV. Dalībnieku pieteikšana un dalība Sacensībās

12. Pieteikšanās notiek elektroniski, turnīra dalībniekiem pirms turnīra ir jāizveido:
12.1. Savs personīgais lichess konts: https://lichess.org/signup
12.2. Jāpieslēdzas savam kontam https://lichess.org/login
12.3. Lichess profilā https://lichess.org/account/profile obligāti ir jābūt norādītam spēlētāja

vārdam un uzvārdam, kam ir jābūt redzamam visu turnīra laiku.
12.4. Jāpievienojas Rīgas Šaha skolas lichess klubam: https://lichess.org/team/rigas-saha-skola
12.5. Kad spēlētājs ir uzņemts klubā, jādodas uz turnīru un tam jāpievienojas:
https://lichess.org/swiss/5suEoz4l; Sekmīgi to izdarot, spēlētāja lietotājvārds būs atrodams spēlētāju sarakstā
un, sākoties turnīram, automātiski notiks partiju uzsākšana.
12.6. Kamēr dalībnieks spēlē savas partijas, jāveic tiešsaistes video pārraide, kurā var redzēt
visu datora ekrānu, kā arī spēlētāja seju. Jābūt arī pieslēgtam mikrofonam, kā arī uzliktiem
lichess.org skaņas iestatījumiem tā, lai var dzirdēt gājienu izdarīšanas skaņas.
12.7. Doties prom no kameras redzamības zonas spēlētājs ir tiesīgs, tikai minot objektīvu
iemeslu un saņemot atļauju Zoom čatā.
V. Godīgas spēles nodrošināšana

13. Sacensību dalībnieki visās partijās visus gājienus drīkst izdarīt tikai paši, nedrīkst
izmantot nekādu citu informācijas avotu palīdzību, tai skaitā, citu personu un datorprogrammu.
14. Godīgas spēles ievērošanai tiek izmantota gan lichess.org krāpniecības novēršanas sistēma,
gan tiks īpaši pārbaudītas spēlētāju partijas no turnīra rīkotāju puses, aizdomu vai neskaidrību gadījumā
privāti kontaktējoties ar spēlētājiem.
15. Spēlētājiem jāpiekrīt sadarboties šādos aizdomu vai neskaidrību gadījumos, piemēram,
sazinoties video zvanā un atbildot uz jautājumiem par nospēlētajām partijām, pretējā gadījumā šādu spēlētāju
rezultāti un izpildītā sporta klase var tikt anulēti.
16. Konstatējot krāpniecības faktu no kāda spēlētāja puses, šim spēlētājam tiek piemērots
aizliegums piedalīties Rīgas Šaha skolas rīkotajos turnīros gan internetā, gan klātienē uz 6 mēnešiem.
17. Lai nepieļautu rupjību un citas neatbilstošas informācijas publicēšanu turnīra un partiju
tērzētavās (čatos), iespējama pārkāpēju atslēgšana no tērzētavām, kā arī izslēgšana no lichess.org Rīgas Šaha
skolas kluba un turnīriem.
VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
18. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus ar virtuālajiem kausiem. Labāko

trīs zēnu un meiteņu vārdi un uzvārdi tiek publicēti turnīra rezultātu atspoguļojumā Rīgas Šaha skolas
mājaslapā www.sahaskola.lv.
VII. Citi noteikumi

19. Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota šaha un sporta
nozares mājaslapās, www.sahaskola.lv, www.sahafederacija.lv, oficiālajos sociālo mediju kontos, fiksējot arī
jūsu dalību šajā pasākumā, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e)
apakšpunktam.
Direktore
Troņenkovs 29682364

L. Ungure

