
LIELMEISTARES DANAS REIZNIECES-OZOLAS 15.KAUSA IZCĪŅA 
ŠAHĀ 

____________________________________________________ 

Kuldīgas novada Sporta skolas 

56.ceļojošā komandu kausa izcīņa šahā 

NOLIKUMS 

1.Laiks un vieta  

 

Sacensības notiek 2020.gada 11.-12. septembrī Kuldīgas NSS klubā “Poligons”, Virkas ielā 15.  

 

2.Spēļu grafiks  
 

11.septembrī  12.septembrī  

13.00 Sacensību atklāšana  10.00-11.20 4.kārta  

13.10-14.30 1.kārta  11.40-13.00 5.kārta  

14.50-16.20 2.kārta  Pusdienu pārtraukums  

16.40-18.00 3.kārta  13.30-14.50 6.kārta  

Vakara atpūtas pasākums treneriem  15.10-16.30 7.kārta  

  Sacensību noslēgums un apbalvošana  

 

 3.Turnīra vadība  

Sacensības organizē un vada Kuldīgas novada sporta skolas šaha nodaļa. 

4.Dalībnieki  

 

Notiek individuālās sacensības šahā ar komandu ieskaiti. Var piedalīties šahisti, kas dzimuši 
2002.gadā un jaunāki ar ne zemāku, kā 2.sporta klasi. Turnīra organizatori ir tiesīgi turnīrā pielaist 
arī atsevišķus dalībniekus ar 3.sporta klasi. Komandas ieskaiti dod trīs dalībnieki.  

5.Reglaments  

 

Sacensības tiek rīkotas pēc FIDE noteikumiem. Šveices sistēma 7 kārtās.  

Apdomas laiks 25 minūtes + 15 sekundes par gājienu katram dalībniekam uz partiju. Turnīrā notiks 
ELO ātrā šaha (“rapid”) reitinga apskaite. 

Vienāda punktu skaita gadījumā tiek ņemti vērā papildrādītāji šādā secībā:  
1) uzlabotais Buholca koeficients;  
2) Buholca koeficients; 
3) PPK.  



6.Apbalvošana  

Komandu ieskaitē 1.-3.vietas ieguvēju komandu dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomu un medaļu, 
uzvarētāju komanda saņem 56.Kuldīgas ceļojošo kausu. 

Individuālajā vērtējumā labākie šahisti tiek apbalvoti ar lielmeistares Danas Reiznieces-Ozolas 
kausu, diplomiem, medaļām un naudas balvām. 

Individuālā vērtējuma naudas balvas:  

Zēni Meitenes Speciālbalvas 

1.vieta - 160 EUR 

2.vieta - 105 EUR 

3.vieta - 55 EUR 

4.vieta - 40 EUR 

 

2005.dz.g. un jaunāki 

1.vieta - 30 EUR 

1.vieta - 160 EUR 

2.vieta - 105 EUR 

3.vieta - 55 EUR 

4.vieta - 40 EUR 

 

2005.dz.g. un jaunāki 

1.vieta - 30 EUR  

Labākā zēna treneris – 75 EUR  

Labākās meitenes treneris – 75  EUR 

Skaistākā partija – 30 EUR 

Citas pārsteiguma speciālbalvas 

 

Skaistākās partijas balvu piešķir turnīra tiesnešu veidota komisija. 
 

7.Dalības maksa  

Visus izdevumus sedz komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

8.Pieteikumi un kontaktinformācija 

Iepriekšējā pieteikšanās līdz 2020.gada 9.septembrim uz e-pastu – gunarsgertners@gmail.com  
Dalības apstiprināšana klātienē 11.septembrī līdz plkst. 12.30. Vietu skaits ierobežots!   

9.Treneriem  

Treneriem turnīra laikā paredzēta atpūtas programma.  

10.Publicitāte 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos 
un sociālajos tīklos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta 
fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam.  

Fotogrāfijas un video tiks publicēti publiskos plašsaziņas līdzekļos, sporta nozares mājaslapās, 
www.sahafederacija.lv, turnīra organizatoru un atbalstītāju oficiālajos sociālo mediju kontos. 
Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com  Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

11. Veselība 

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, 
kas piesaka dalībnieku sacensībām.  

Turnīra organizatori aicina sacensībās nepiedalīties audzēkņus, kuri 14 dienu periodā pirms 
sacensībām ir atradušies ārvalstīs, ar kurām noteikta karantīna. Dalībniekiem jāapņemas 
ievērot visus saistībā ar COVID-19 noteiktos valsts un FIDE noteiktos ierobežojumus uz turnīra 
norises brīdi. 

Ja tas ir nepieciešams, tad turnīra dalībnieki drīkst lietot sejas maskas. Turnīra organizatori 
nodrošinās roku dezinfekcijas līdzekļus. 

TURNĪRA ATBALSTĪTĀJI:  

Kuldīgas novada sporta skola, lielmeistare DANA REIZNIECE-OZOLA 

 

 

Apstiprinu:                                     /Kuldīgas novada sporta skolas direktors A.Kimbors/  
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