APSTIPRINU:
VAS “Latvijas dzelzceļš” prezidents ___________________ E.Bērziņš

LDzSA priekšsēdētājs ___________________ S.Semjonovs

DzSK „Lokomotīve” valdes priekšsēdētājs

____________________ A.Zunte

VAS “Latvijas dzelzceļš” koncerna 2017.gada ŠAHA čempionāta
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi
1.1.
1.2.
1.3.

Laba un lietderīga laika pavadīšana ar kolēģiem un viņu ģimenēm.
Šaha, kā prāta attīstošas un radošas spēles popularizēšana.
Dzelzceļnieku saimes labāko šahistu noteikšana.

2. Vieta un laiks
2.1.
2.2.

Sacensības notiek Latvijas dzelzceļa vēstures Muzejā, Uzvaras bulvārī 2A, Rīgā,
2017.gada 28.septembrī. Sākums plkst.15:00.
Pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā līdz plkst.14.45.

3. Sacensību reglaments
3.1.
3.2.
3.3.

Sacensības tiek rīkotas saskaņā ar FIDE šaha noteikumiem, pēc Šveices sistēmas 7
kārtās.
Laika kontrole - 12 min. + 3 sekundes par gājienu līdz partijas beigām katram
dalībniekam.
Protesta gadījumā spēlētājam nekavējoties jāgriežas ar protesta pamatojumu pie
sacensības galvenā tiesneša, kurš nekavējoties pieņem spēlētājiem saistošo lēmumu par
protesta ietvertajiem jautājumiem.

4. Sacensību organizatori un tiesneši
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Sacensības organizē biedrība “Dzelzceļa Sporta Klubs “Lokomotīve”” sadarbībā ar
Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrību, valsts akciju sabiedrību
“Latvijas dzelzceļš” un Rīgas šaha federāciju.
Par sacensību organizāciju atbildīgā persona Uldis Melderis, tel. 29531088.
Sacensību galvenais tiesnesis Alberts Cimiņš, tel. 28804664.
Par sacensību tehnisko nodrošinājumu atbildīgs LDz komunikācijas un starptautisko
attiecības direkcijas Vizuālās identitātes vadītājs - Edgars Indāns, tel. 29452741.

5. Sacensību dalībnieki
5.1.

VAS “Latvijas dzelzceļš” koncernā strādājošie darbinieki, viņu ģimenes locekļi un
pensionētie darbinieki.

5.2
5.3.

Citu Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības organizāciju biedri un
viņu ģimenes locekļi.
Pārējie šahisti pēc personīgā organizatoru uzaicinājuma.

6. Uzvarētāju noteikšana
6.1.
6.2.

Uzvarētājus nosaka pēc iegūto punktu skaita.
Vienādu punktu skaita gadījumā labākos nosaka pēc papildus rādītājiem (koeficienta).

7. Apbalvošana
7.1.

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” piemiņas balvām apbalvo 3 labākos šahistus vīriešu un
sieviešu konkurencē, kā arī labāko senioru (60+ gadi) un labāko jaunieti (līdz 18 gadiem).

8.Pieteikšanās
8.1.
8.2.

Iepriekšējā pieteikšanās obligāta līdz 27.septembrim pie Ulda MELDERA
(tālr. 29531088) vai e-pastā uldis.melderis@ldz.lv).
Piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darba vieta, kā arī kontakta telefona
numurs vai e-pasta adrese.

Turnīra organizators

U.Melderis

