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Nr.SPSS-21-45-nos
Rīgas Šaha skolas
Atklātā interneta klasifikācijas turnīra iesācējiem nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas Šaha skolas atklātais
interneta
klasifikācijas turnīrs iesācējiem (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 - Verners
Putka (tālr. 26756223).
II. Sacensību norises vieta, laiks un laika kontrole.

4. Sacensības notiek 2021. gada 6. novembrī interneta šaha portālā lichess.org,
turnīra saite: https://lichess.org/swiss/lx48sU3A
Sacensības sākas 17:00, tiek izspēlētas 8 kārtas pēc Šveices sistēmas ar laika kontroli 7 minūtes uz
partiju plus 5 sekundes par katru izdarīto gājienu. Kad tiek pabeigtas visas kārtas partijas, nākamā
kārta sākas 20 sekundes pēc iepriekšējās kārtas beigām. Plānotais turnīra ilgums ir apmēram 3
stundas.

5. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnē
www.sahaskola.lv.
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

6. Sacensībās var piedalīties Latvijas jaunie šahisti bez sporta klasēm.

7. Lai izpildītu IV sporta klasi, Sacensībās jāsavāc vismaz 60% punktu.
8. Izlozi un turnīra vietu, kā arī rezultātu noteikšanu veic lichess.org automātiskā
turnīru
sistēma.

9. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pie Sacensību tiesneša
Vernera Putkas pa tālruni: 26756223 vai e-pastu: sahaskola@riga.lv.
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IV. Dalībnieku pieteikšana un dalība Sacensībās

10. Pieteikšanās notiek elektroniski, turnīra dalībniekiem pirms turnīra ir jāizveido:
10.1.
Savs personīgais lichess konts: https://lichess.org/signup
10.2.
Jāpieslēdzas savam kontam https://lichess.org/login
10.3.
Lichess profilā https://lichess.org/account/profile obligāti ir
jābūt norādītam spēlētāja vārdam un uzvārdam, kam ir jābūt redzamam visu
turnīra laiku.
10.4.
Jāpievienojas Rīgas Šaha skolas lichess klubam:
https://lichess.org/team/rigas-sahaskola
Kad spēlētājs ir uzņemts klubā, spēļu dienā būs jādodas uz
turnīru un tam jāpievienojas: https://lichess.org/swiss/lx48sU3A
Reģistrācija online turnīram sāksies 1 h pirms turnīra sākuma, kad arī dalībniekiem
tiks izziņota turnīra parole.
Sekmīgi to izdarot, spēlētāja lietotājvārds būs atrodams spēlētāju sarakstā un,
sākoties turnīram, automātiski notiks partiju uzsākšana.

10.5.

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

11. 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.
VI. Godīgas spēles nodrošināšana

12. Sacensību dalībnieki visās partijās visus gājienus drīkst izdarīt tikai paši,
nedrīkst izmantot nekādu citu informācijas avotu palīdzību, tai skaitā, citu personu un
datorprogrammu.
13. 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.

14. 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.
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.

15.

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.

16.

VII. Citi noteikumi

17. 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.
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