APSTIPRINU
Jēkabpils Sporta skolas direktors
________________________E. Lamba
2019. gada 27. februārī

NOLIKUMS
Jauno šahistu festivāls

“Jēkabpils pavasaris - 2019”
Mērķis un
uzdevumi
Laiks un
vieta

Sacensību vadība

Dalībnieki

1. Paaugstināt jauno šahistu meistarību.
2. Popularizēt šahu Jēkabpilī, Latvijā, nostiprināt šaha kontaktus.
3. Dot iespēju paaugstināt šaha klasifikāciju.
Sacensības norisinās 2019. gada 13.-14. aprīlī
Jēkabpils sporta centra administratīvajā ēkā, Andreja Pormaļa ielā 106
Sacensību sākums 13. aprīlī plkst. 11.00
Reģistrācija no plkst. 10.00-10.45
Noslēgums un apbalvošana 14. aprīlī plkst. 1500
Sacensību organizators Jēkabpils pilsētas pašvaldības izglītības iestāde Jēkabpils
Sporta skola, reģistrācijas Nr. 40900011139, apliecina, ka personu dati netiks nodoti
trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.
Par sacensību organizēšanu atbildīgais šaha treneris Gunārs Pušmucāns,
tālrunis 29594103
Galvenais tiesnesis – NA Anatolijs Jasinskis, FIDE ID 11612010,
mobilais tālrunis 371 29945881, elektroniskais pasts anatolijsjasinskis@inbox.lv
Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils Sporta skola, kontaktinformācija:
Andreja Pormaļa iela 106, Jēkabpils, LV-5201
Sacensībās var piedalīties 2007. gadā dzimušie un jaunāki šahisti ar vismaz 4. sporta
klasi.
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas piesaka
dalībnieku sacensībām.
Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personas datu
apstrādei sacensību protokolos un sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju un
videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos ar mērķi iestādes
darba popularizēšana, audzēkņu sasniegumu atspoguļošana.
Dalības maksas turnīrā nav.

Izcīņas kārtība

Notiek paralēli divi turnīri pēc Šveices sistēmas 7 kārtās ar apdomas laiku 25
minūtes +10 sekundes par gājienu katram dalībniekam uz visu partiju.
“A” turnīrā spēlē pirmās, otrās un trešās sporta klases šahisti.
“B” turnīrā – ceturtās sporta klases šahisti.
Ja 1. un 2.klases šahistu skaits pietiekams, iespējams trešais turnīrs.
Zēni un meitenes spēlē kopā, bet vērtē atsevišķi. Maksimālais kopējais dalībnieku
skaits – 60. Priekšroka agrāk pieteiktajiem dalībniekiem.

Apbalvošana

Katru sporta klašu grupā tiks apbalvotas trīs labākās meitenes un zēni ar medaļām un
diplomiem.
Pēc iegūto punktu skaita. Papildus rādītāji tiks paziņoti pirms sacensību sākuma.

Uzvarētāju
noteikšana
Pieteikumi un
naktsmītnes

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2019. gada 10. aprīlim pie turnīra galvenā tiesneša vai
uz e-pastu: jekabpilssportaskola@inbox.lv
Ceļa un uzturēšanās izdevumi uz komandējošās organizācijas vai dalībnieku rēķina.
Naktsmītnes – https://www.jekabpils.lv/lv/tic/paliec/naktsmitnes
1)viesu māja „Vārpa” (tālrunis 652 36924 vai 263-53006)
2) viesnīca „Daugavkrasti” (tālrunis 652 31232 vai 294-80662)
Nolikumu sastādīja Gunārs Pušmucāns, Jēkabpils Sporta skolas šaha treneris

