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NOLIKUMS 
 

Daugavpils pilsētas 2017. gada atklātais čempionāts šahā 
 
MĒRĶI UN UZDEVUMI:  1. Veicināt šaha spēles popularitāti Latgales reģionā.  

2. Paaugstināt šahistu meistarību.  

3. Noskaidrot Daugavpils 2017.gada spēcīgākos 

šahistus. 

 

LAIKS UN VIETA:  Čempionāts notiek Daugavpils pilsētas šaha-dambretes 

klubā, Raiņa ielā 69, Daugavpilī. 

2017. gada 15.12.-17.12.  
15.12. – 14:00-15:00 – reģistrācija  

15:30-17:30 – 1.kārta  

18:00-20:00 – 2.kārta  

16.12. – 10:00-12:00 – 3.kārta  

12:30-14:30 – 4.kārta 

16:00-18:00 – 5. kārta  

17.12. –10:00-12:00– 6.kārta  

12:30-14:30– 7.kārta  

~ 15:00 – noslēgums  

 

VADĪBA:  

 

Sacensības organizē Latvijas Šaha federācija un 

Daugavpils pilsētas šaha-dambretes klubs. 

Turnīra direktors – Staņislavs Krivihs (mob.29620059, 

daugavpilschess@inbox.lv). 

Galvenais tiesnesis ir Staņislavs Krivihs. 

 

DALĪBNIEKI:  

 

Sacensībās var piedalīties šahisti ar vismaz III sporta 

klasi. 

 

 

VIETU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA:  

 

Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda 

punktu skaita gadījumā: 

Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko 

rezultātu); 

Buholca koeficients; 

RST (reitinga sasniegums turnīrā) 

 

IZCĪŅAS KĀRTĪBA:  

 

Turnīrs notiek saskaņā ar FIDE ātrā šaha noteikumiem, 

pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Turnīrā paredzēta FIDE 

ātrā šaha ELO reitinga aprēķins. 

Apdomas laiks 30 minūtes līdz partijas beigām katram 

dalībniekam + 30 sekundes par katru izdarīto gājienu.  

Dalībniekam, kas nav ieradies uz partiju 20 minūtes pēc 

kārtas sākuma laika, tiek piešķirts zaudējums bez spēles. 

Nepieciešamības gadījumā galvenais tiesnesis sacensību 

laikā ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiņas. 



 

 

 
 

Sagatavoja: S. Krivihs (29620059) 

APBALVOŠANA:  1-3 vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām, diplomiem 

un naudas balvām.  

Papildus tiek apbalvots labākais seniors, jaunietis(līdz 

10 un līdz 15 gadiem), 

labākais rezultāts dāmām. 

 

 

PIETEIKUMI:  

 

Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 2017.gada 12. 

decembrim pa e-pastu: daugavpilschess@inbox.lv vai 

pa tālruni 29620059 (Staņislavs Krivihs). Pieteikumā 

jānorāda vārds, uzvārds, sporta klase, fide id. 

Sacensību organizatori ir tiesīgi nepielaist sacensībām 

dalībniekus, kas ir nokavējuši iepriekšējās pieteikšanās 

beigu datumu. 

Sacensību organizatori nepieciešamības gadījumā ir 

tiesīgi veikt izmaiņas turnīra nolikumā pēc dalībnieku 

reģistrācijas noslēgšanas pirms pirmās kārtas sākuma. 

 

DALĪBAS MAKSA:  

 

10 Eiro 
Dalībniekam, kurš turnīram piesakās pēc 2017. gada 12. 

decembra, papildus jāmaksā dalības maksa 3 eiro. 

 

CITI NOTEIKUMI:  

 

Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos 

čempionātā, sedz paši dalībnieki vai komandējošās 

organizācijas.  

Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību 

čempionātam atbild pats dalībnieks, vai organizācija, 

kas piesaka dalībnieku.  

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka 

neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju izmantošanai sacensību publiskajos 

materiālos.  
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