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Nr.94-nos

Rīgas pilsētas starpskolu sacensību šahā nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Rīgas starpskolu sacensības šahā (turpmāk – Sacensības) norisinās saskaņā ar Rīgas
domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes 2018.gada
4.septembra nolikumu Nr.71-nos “Rīgas pilsētas vispārējās izglītības iestāžu spartakiādes
nolikums” (turpmāk – Spartakiādes Nolikums).
2. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta
un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Rīgas pilsētas vispārējās izglītības
iestādēm (turpmāk – Skolas) un Rīgas Šaha skolu.
II. Sacensību norises vieta un laiks
3. Sacensības notiek Rīgas Šaha skolā, Pērnavas ielā 10.
4. Sacensības 2003. – 2004. gadā dzimušiem skolēniem notiek 2018. gada 8. novembrī
plkst. 13.00.
5. Sacensības 2005. – 2006. gadā dzimušiem skolēniem notiek 2018. gada 13.novembrī
plkst. 13.00.
6. Sacensības 2007. gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem notiek 2018. gada 15.
novembrī plkst. 13.00.
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
7. Skola katrā vecuma grupā var pieteikt vienu komandu.
8. Komandā piedalās 2 spēlētāji (meitenes, zēni vai jaukta komanda).
9. Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas, 7 kārtās individuāli ar komandu ieskaiti.

10. Vienas komandas dalībnieki savā starpā netiekas.
11. Apdomas laiks 10 minūtes + 5 sekundes par gājienu uz partiju katram dalībniekam.
12. Uzvarētāju komandu, kā arī individuālos uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu
summas.
13. Vienādu punktu skaita gadījumā uzvarētājus nosaka pēc uzlabotā Buholca, Buholca
un PPK koeficienta.
14. Piedaloties Sacensībās, iesaistītās personas izsaka savu piekrišanu Pārvaldei veikt
personu datu apstrādi, vienlaikus ļaujot paust savu vēlmi nepubliskot personas datus.
Fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Pārvaldes tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā
uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
15. Skola iepriekšējos pieteikumus iesniedz elektroniski sahaskola@riga.lv līdz:
15.1. 2018. gada 7. novembrim – par 2003. – 2004. gadā dzimušiem skolēniem;
15.2. 2018. gada 12. novembrim – par 2005. – 2006. gadā dzimušiem skolēniem;
15.3. 2018. gada 14. novembrim – par 2007. gadā dzimušiem un jaunākiem skolēniem.
16. Skola pieteikumus atbilstoši Spartakiādes Nolikuma 2.pielikumam attiecīgai
vecuma grupai iesniedz tiesnesim Sacensību pirmajā dienā.
17. Informācija par sacensību norisi pa tālruni 29967610 ( sacensību tiesnesis –
Toms Kalniņš ).
V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
18. Sacensību godalgoto vietu ieguvējas komandas katrā vecuma grupā apbalvo ar
Pārvaldes kausiem un diplomiem.
19. Sacensību godalgoto vietu ieguvēji komandu dalībnieki un individuāli zēni un
meitenes atsevišķi katrā vecuma grupā apbalvo ar Pārvaldes medaļām un diplomiem.
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