
Nolikums 

Starptautiskais atklātais bērnu šaha turnīrs “Rudaga – Kaissa 2016” 
Vasaras Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem ar Jūrmalas 

domes atbalstu Rudaga – Kaissa 2016. 

 

Norises vieta: Latvija, Jūrmala Turnīrs notiks prestižajā viesnīcā “Semarah hotel 

Lielupe”.  

 

Jūrmala mums vienmēr ir saistīta ar pašiem krāsainākajiem un interesantākajiem 

notikumiem:. Bet Jūrmala nav tikai Pilsēta - Festivāls, bet arī atpūtas pilsēta. No 

vienas puses- jā, tas ir fantastisks kūrorts, bet no otras puses šajā pilsētā ir īpaša 

atmosfēra. Tur nevajag steidzīgu kustību, tur tiešām atpūsties. Priedes, kāpas, tīrs 

gaiss....... Visur vijās cauri Baltijas kūrorta miers. 

 

1.Mērķi un uzdevumi 
• Šaha popularizācija bērnu un jauniešu vidū • Spēlētāju meistarības un 

kvalifikācijas paaugstināšana • Intelektuālā kapitālā formēšana un attīstība. 

• Starpreģionu un starptautisko attiecību stiprināšana. 

 

2. Datumi un norises vieta 

Starptautiskais atklātais šaha turnīrs bērniem un jauniešiem Rudaga – Kaissa 2016 

notiks 2016. gada 6.-7.augusāt ( dalībnieku( no citām pilsētām, valstīm) ierašanas 

laiks Jūrmalā -5/08/) Latvijā, Jūrmalā ar Jūrmalas domes atbalstu, “Semarah hotel 

Lielupe”. 

 

Ja spēlētāji atbrauc 5. augustā. Šajā dienā piedāvājām organizēt ekskursijas 

programmu pa Jūrmalu. Turnīrs norisinās “Semarah hotel Lielupe” (Latvija, 

Jūrmala). 

 

6.augustā (1-4. kārta), atklāšana, turnīra sākums 11:00 (rīkotāji atstāj iespēju 

sākuma laika maiņai).  

7.augustā (5-7. kārta),, turnīrs, koncerts dalībniekiem, apbalvošana. 

3. Organizatori un atbalsts 

Bērnu un jauniešu izglītības un mākslas skola Rudaga (Latvija, Jūrmala), Rīgas 

Šaha skola (Latvija, Rīga), atbalsta Jūrmalas dome, “Semarah hotel Lielupe”, 

Sporta departaments. 

4. Turnīra nolikums un kārtība. 
 

Turnīrā tiek pielaistas I, II un III un IV sporta klases un iesācēji kuri uz 

reģistrācijas brīdi nepārsniedz 17 gadus; • Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas ( 7 

partijas ) • Laika kontrole: katrai partijai ir 30 minūtes • ( pārsniedzot šo laiku tiek 

likts pulkstenis) • Turnīrs notiek pēc FIDE noteikumiem ar papildus sporta veida 

“Šahs” noteikumiem, izmanto datora programmu Swiss Manager izlozes 

veidošanu. Sacensību uzvarētājs kļūst spēlētājs ar lielāko punktu skaitu pēc visām 

partijām. 



 

5.Apbalvošana 
Balvas saņem 1.,2.,3.vietas ieguvēji. Medaļas, diplomi un atmiņas balvas. Turnīra 

uzvarētāji saņem arī kausu. Un citas vērtīgas balvas. 

 

Finanšu nosacījumi.  

Dalības maksa –  25 euro (Latvijas dalībnieki - 10 eur) Bērni ar īpašām 

vajadzībām, bērni no sociālām ģimenēm, bāreņi - piedalās turnīrā bezmaksas. 

 

Pēc izstāšanās no turnīra maksa par piedalīsanos netiek atgriezta. 

 

Organizācijas un fiziskās personas, kuras deliģējušas dalībniekus , sedz ceļošanas 

izdevumus, dzīvošanu un ēšanu uz visu laika periodu. Visiem dalībniekiem ir jābūt 

apdrošinātiem uz laiku kuru pavada Latvijā. Kolektīviem ir jābūt nepieciešamais 

atbildīgo skaits, lai garantētu spēlētāju drošību. 

 

Izmaksas par apbalvošanu, apmaksa par tehnisko darbnieku darbu, vietējo un 

atbraukušo tiesnešu, Transporta un zāles īre, reklāmas iztrāde, printēšana, izmaksas 

par apbalvošanas balvām un diplomiem nes organizatori. 

 

Apmaksa tiek veikta caur kontu ar atzīmi “Ziedojums šaha turnīram”: Biedrība 

interešu izglītības iestāde „ Rudaga plus” Reģ.N 40008197035 Kalnciema 15, 

Jūrmala, LV-2015 SWIFT HABALV22 Konts LV46HABA0551034430988 

6. Pieteikumi 
Piedalīšanos turnīrā apstiprina ielūgums, izsūtītais ar organizatoru, balstīts uz 

atsūtīto pieteikumu, dalībnieku sarakstu un apmaksātas reģistrācijas. 

Pieteikumiem jāsatur tieša un precīza informācija, dalībnieku skaits, kuri norādīti 

pieteikuma, traktējās kā gala variants. 

Pieteikumā nepieciešams norādīt: 

FIO-vārds uzvārds (Krievu, latviešu un angļu valodās) dzimšanas datumu, adresi, 

pases datus, sporta klasi, reitingu uz 1.08.2016 

Sūtīt uz : rudagafest@inbox.lv ( ar tematu šaha turnīrs)  

Palīdzība ar vīzu tiek sniegta visiem ārzemniekiem līdz 1.08.2016. Ja vajadzīga 

vīza – līdz 20. Jūlijam -Vēlākos datumos organizatori negarantē vīzas saņemšanu. 

Visi papildinājumi dotajam nolikumam regulējās ar sacensību organizēšanas 

reglamentu. 


