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NOLIKUMS
Rīgā
25.10.2021.

Nr. DIKS-21-57-nos
Rīgas pilsētas starpskolu sacensību šahā nolikums
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas vispārējās izglītības iestāžu
(turpmāk – Skolas) skolēnu (turpmāk-Dalībnieks) sacensības šahā (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensību mērķis ir popularizēt šahu bērnu un jauniešu vidū, kā arī pilnveidot jauno
šahistu meistarību.
3. Sacensību uzdevumi:
3.1. motivēt Skolas atbalstīt sportu un iesaistīties sporta sacensībās;
3.2. noskaidrot labākās Skolu komandas un individuālos Dalībniekus šahā.
4. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta
(turpmāk – Departaments) Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar
Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm (turpmāk – Skolas) un Rīgas Šaha skolu
(turpmāk kopā – Organizatori).
5. Informāciju par Sacensību norisi var saņemt no Sacensību galvenā tiesneša
V.Putkas: vputka@edu.riga.lv (tālr. 26756223) vai tiesneses N.Maklakovas
(tālr. 26391691).
II. Sacensību norises vieta, laiks un dalībnieki
6. Sacensības notiek no 2021. gada 4.novembra līdz 2021.gada 25.novembrim šaha
interneta vietnē https://lichess.org.
7. Sacensības 2006. – 2007. gadā dzimušiem Dalībniekiem notiek 2021.gada
4.novembrī plkst. 16.00. Sacensību saite: https://lichess.org/swiss/HIVsal9e.
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8. Sacensības 2008. – 2009. gadā dzimušiem Dalībniekiem notiek 2021.gada
11. novembrī plkst. 16.00. Sacensību saite : https://lichess.org/swiss/ZSqUWDHt.
9. Sacensības 2010.gadā dzimušiem un jaunākiem Dalībniekiem notiek 2021.gada
25.nov,embrī plkst. 16.00. Sacensību saite: https://lichess.org/swiss/Npe5L9xD.
III. Sacensību nosacījumi un programma
10. Skola katrā vecuma grupā var pieteikt
2 Dalībnieki (meitenes, zēni vai jaukta komanda).

2 komandas., kuras sastāvā ir

11. Ja Skolai nav iespējas nodrošināt 2 Dalībnieku komandu, Skolu var pārstāvēt
1 Dalībnieks katrā vecuma grupā.
12. Sacensību Dalībniekam, pieslēdzoties attiecīgās vecuma grupas Sacensību saitei,
jāievada parole – Rīgas_Starpskolu_2021. Lai nepieļautu neatbilstošu personu dalību
Sacensībās, parole tiks nomainīta 15 minūtes pirms attiecīgā turnīra sākuma un pieslēgties
vairs nebūs iespējams.
13. Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas, 7 kārtās individuāli ar komandu ieskaiti.
Kad tiek pabeigtas visas kārtas partijas, nākamā kārta sākas 20 sekundes pēc iepriekšējās
kārtas beigām. Plānotais Sacensību ilgums ir apmēram 3,5 stundas.
14. Apdomas laiks 10 minūtes + 5 sekundes par gājienu uz partiju katram
Dalībniekam.
15. Izlozi, rezultātu noteikšanu, kā arī Dalībnieka iegūto vietu Sacensībās veic
https://lichess.org automātiskā turnīru sistēma.
16. Uzvarētāju komandu, kā arī individuālos uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu
summas.
17. Sacensību nolikums un rezultāti tiek publicēti Departamenta tīmekļa vietnē
sports.riga.lv.
18. Sacensību dalībnieki visās partijās visus gājienus drīkst izdarīt tikai paši,
nedrīkst izmantot nekādu citu informācijas avotu palīdzību, t.sk. citu personu un
datorprogrammu.
19. Godīgas spēles ievērošanai tiek izmantota https://lichess.org krāpniecības
novēršanas sistēma. Līdztekus Organizatori pārbaudīs Dalībnieku partijas un aizdomu vai
neskaidrību gadījumā sazināsies ar Dalībnieku. Dalībnieka pienākums sadarboties ar
Organizatoriem un atbildēt uz jautājumiem par nospēlētajām partijām, pretējā gadījumā viņa
rezultāti tiks anulēti. Organizatori saziņai ar dalībnieku var izmantot video zvanu.
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20. Konstatējot krāpniecības faktu no attiecīgā Dalībnieka puses, viņam tiek
piemērots aizliegums uz 6 mēnešiem dalībai Organizatoru rīkotajos turnīros gan internetā,
gan klātienē.
21. Lai nepieļautu rupjību un citas neatbilstošas informācijas publicēšanu Sacensību
tērzētavās (čatos), iespējama pārkāpēju atslēgšana no tērzētavām, kā arī izslēgšana no
Organizatoru turnīriem uz 17.punktā noteikto termiņu.
22. Piedaloties Sacensībās, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu
Organizatoriem veikt personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot
personas datus. Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Departamenta
tīmekļvietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos,
TV ierakstos un tiešraidē.
IV. Dalībnieku pieteikšana un dalība Sacensībās
23. Skola iepriekšējos pieteikumus, katrai komandai atsevišķi, atbilstoši nolikuma
pielikumam, iesniedz elektroniski sahaskola@riga.lv līdz:
23.1. 2021. gada 2. novembrim – par 2006. – 2007. gadā dzimušiem skolēniem;
23.2. 2021. gada 9. novembrim – par 2008. – 2009. gadā dzimušiem skolēniem;
23.3. 2021. gada 23. novembrim – par 2010. gadā dzimušiem un jaunākiem
skolēniem.
24. Dalībniekiem, lai iegūtu lietotājvārdu un pieteiktos Sacensībām ir:
24.1. jāizveido savs personīgais lichess konts: https://lichess.org/signup. Profilā
https://lichess.org/account/profile obligāti ir jābūt norādītam spēlētāja vārdam, uzvārdam,
dzimšanas gadam, kam ir jābūt redzamam visu turnīra laiku;
24.2. jāpieslēdzas savam kontam https://lichess.org/login;
24.3. jāpievienojas Rīgas Šaha skolas lichess klubam: https://lichess.org/team/rigassaha-skola. Sekmīgi to izdarot, Dalībnieka lietotājvārds būs atrodams spēlētāju sarakstā un,
sākoties Sacensībām, automātiski notiks partiju uzsākšana.
V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
25. Sacensību godalgoto vietu ieguvējas komandas katrā vecuma grupā apbalvo ar
Pārvaldes kausiem un diplomiem.
26. Sacensību godalgoto vietu ieguvējus komandu Dalībniekus un individuāli
atsevišķi katrā vecuma grupā apbalvo ar Pārvaldes medaļām un diplomiem.
Pārvaldes priekšnieks

Vanaga

D. Vīksna

67026842

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 25.10.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

