
 

 

 

 

APSTIPRINU 

Biedrības „Rīgas Šaha federācija” 

valdes loceklis 

Alberts Cimiņš  ______________________ 

„____.”_______  2019.g 

 

 

Rīgas čempionāta šahā nolikums 

 
 

I. Vispārīgie jautājumi 
 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas čempionāts šahā (turpmāk – 

Sacensības). 

 

2. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi veicināt prāta sporta veidu attīstību Rīgas 

pilsētas iedzīvotāju vidū. 

 

3. Sacensības organizē Biedrība „Rīgas Šaha federācija” (turpmāk – Federācija). 

sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes 

pārvaldi (turpmāk – Pārvalde). Atbildīgā persona par sacensībām Alberts Cimiņš 

(tālr.28804664). 

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 
 

4. Sacensības notiek no 2019. gada 19.septembra līdz 24.septembrim Federācijas 

telpās Maskavas ielā  32/4 

 

5. Sacensību sākums: 

5.1. 19. un 20.septembrī plkst.18.15; 

5.2. 21. un 22.septembrī plkst. 11.00 un 16:30; 

5.3.  23. un 24.septembrī plkst. 18.15. 

 

6. Sacensību nolikums un informācija par Sacensībām tiek publicēta interneta 

vietnēs www.sports.riga.lv un www.sahafederacija.lv. 

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 
 

7. Sacensībās var piedalīties šahisti sākot ar 1.sporta klasi. 

 

http://www.sports.riga.lv/
https://pasts.riga.lv/owa/redir.aspx?C=SHoyJg260Een6Pl5jF6lHRRLfbQ8e9AIfdxq8rTpiJgbiwxPCKkF-MWescukwHH_2MbxajkpkFw.&URL=http%3A%2F%2Fwww.sahafederacija.lv%2F


 

 

 

8.  19., 20., 23, 24.septembrī sacensībās izspēlē vienu kārtu dienā, 21. un 

22.septembrī divas kārtas dienā.  

 

9. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE (Starptautiskā Šaha federācija) noteikumiem 

pēc Šveices sistēmas 8 kārtās. 

 

10. Sacensībās tiek veikts FIDE klasiskā šaha aprēķins. 

 

11. Apdomas laiks ir 90 minūtes plus 30 sekundes par katru nākošo gājienu līdz 

partijas beigām katram dalībniekam. 

 

12.  Izlozi un spēles vietu noteikšanu veic datorprogramma „ Swiss manager ”. 

 

13. Sievietes un vīrieši spēlē kopā, bet tiek vērtēti atsevišķi. 

 

14. Uzvarētāju noteikšanas kritēriji: 

14.1. uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; 

14.2. vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka: 

14.2.1. pēc uzlabotā Buholca koeficienta ( sliktāko rezultātu); 

14.2.2. pēc Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa); 

14.2.3. pēc RST (reitinga sasniegums turnīrā). 

 

15. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pa tālruni: 28804664 

(Sacensību galvenais tiesnesis) vai e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv. 

 

V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 
 

16. Dalībnieku reģistrācija notiek 19.septembrī no plkst. 16.30-18.00 Federācijas 

telpās Maskavas ielā 32/4; 2.stāvā.  

 

17. Dalības maksa vienam dalībniekam ir 10 EUR. No dalības maksas ir atbrīvoti 

vīriešu, sieviešu lielmeistari un starptautiskie meistari (GM, IM, WGM un WIM). 

 

18. Dalības maksu iekasē Federācija. 

 

19. Dalības maksa veido balvu fondu, kurš tiek sadalīts starp pirmo sešu vietu 

ieguvējiem. 

 

20. Katrs pilngadīgais Sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību Sacensībām, ko apliecina ar ārsta vai personīgo parakstu reģistrācijas 

sarakstā, vai ārsta izziņu. 

 

21. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām 

apliecina ar ārsta vai vecāku parakstu reģistrācijas sarakstā, vai ārsta izziņu. 

 

mailto:Alberts.Cimins@inbox.lv


 

 

 

22. Federācija nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasību ievērošanu. 

 

23. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, apmaksā Sacensību dalībnieks 

vai viņa pārstāvētā organizācija. 

 

VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 
 

24. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus: 

24.1. Pirmās vietas ieguvējus ar Pārvaldes medaļām, diplomiem un naudas balvām. 

24.2. Otrās un trešās vietas ieguvējus ar Pārvaldes medaļām, diplomiem. 

25. Federācija Sacensību pirmo  sešu vietu ieguvējus apbalvo ar naudas balvām, 

kuru lielums atkarīgs no dalības maksu iekasētās summas. 

 

VII. Citi noteikumi 
 

26. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti 

Federācijas un Pārvaldes tīmekļa vietnēs (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības 

arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē. 

  

 

 

SASKAŅOTS 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece 

Dina Vīksna ________________________ 

__ . __ . ________ 

 

 
 


