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Atklātā klasifikācijas turnīra IV sporta klasēm

NOLIKUMS

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās atklātais klasifikācijas turnīrs IV sporta

klasēm (turpmāk – Sacensības).

2. Sacensību mērķi ir:

a. popularizēt šahu bērnu un jauniešu vidū;

b. pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību;

c. dot iespēju dalībniekiem izpildīt III sporta klasi.

3. Sacensības organizē un vada biedrība “Baltijas Šaha Akadēmija”. Sacensību tiesneši ir

Toms Kalniņš (tālr. +371 29967610), Matīss Mustaps (tālr. +371 29346560) un Aleksejs

Žučkovs (tālr. +371 29518355).

II. Sacensību vieta un laiks

4. Sacensības norisinās 2022. gada 21. maijā un 22. maijā Rīgā, Purvciema ielā 38, Rīgas

Valsts klasiskās ģimnāzijas aktu zālē.

5. Sacensību programma ir šāda:

Sestdiena, 21. maijs Reģistrācija 14:00 - 14:55

Sacensību atklāšana 14:55

1. - 4. kārta 15:00 - 17:00

Svētdiena, 22. maijs 5. - 8. kārta 15:00 - 17:00

Apbalvošanas ceremonija 17:00 - 17:30



III. Sacensību noteikumi

6. Sacensībās var piedalīties bērni un jaunieši ar IV sporta klasi šahā (iesācēji).

7. Lai izpildītu III sporta klasi, Sacensībās ir jāsavāc vismaz 75% punktu (6 punkti astoņās

partijās) vai jāizcīna pirmā vieta.

8. Sacensības norisinās pēc Šveices sistēmas 8 kārtās neizmantojot šaha pulksteņus (bez

laika kontroles).

9. Dalībnieku ieņemtās vietas nosaka pēc:

a. punktu skaita;

b. uzlabotā Buholca koeficienta;

c. Buholca koeficienta;

d. PPK koeficienta.

IV. Pieteikšanās un dalība Sacensībās

10. Iepriekšējos pieteikumus Sacensībām pieņem līdz 2022. gada 20. maijam. Pieteikumi

jāiesniedz elektroniski, aizpildot reģistrācijas anketu

https://forms.office.com/r/S4ueciCVRJ vai rakstot uz-epastu sacensību galvenajam

tiesnesim Tomam Kalniņam (toms.kalnins@outlook.lv). Pieteikumā jānorāda dalībnieka

vārds, uzvārds, sporta klase,kā arī treneris vai klubs.

11. Dalības maksa Sacensībās ir 10.00 EUR katram dalībniekam. Dalības maksa ir

jāsamaksā reģistrācijas laikā Sacensību norises vietā.

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana

12. Visi Sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem.

13. Visi Sacensību dalībnieki, kuri izpildīs III sporta klases normu, tiek ar nozīmītēm.

14. Pirmās, otrās un trešās vietas iegūvējus zēniem un meitenēm tiek apbalvoti ar medaļām.

15. Sacensībās iespējamas pārsteiguma balvas.

VI. Noslēguma noteikumi

16. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu ceļa,

naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, sedz Sacensību dalībnieki vai viņu

pārstāvētās organizācijas.

17. Par nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild vecāki vai

organizācija, kura piesaka dalībnieku startam.
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18. Šīs Sacensības ir publisks pasākums un to norise var tikt atspoguļota plašsaziņas

līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta

fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu

aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks

publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru

rezultāti tiks publicēti vietnē www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš –

pastāvīgi.

19. Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas turnīra nolikumā līdz turnīra

sākumam..

Valdes loceklis T. Kalniņš

T. Kalniņš

toms.kalnins@outlook.lv
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