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APSTIPRINU 

     Jēkabpils sporta skolas direktors 

 

     __________________E. Lamba 
       2020.gada  7.augustā 

 

Trenera Jāņa Mileikas 

10. Starptautiskās Šaha Dienas 
   

N O L I K U M S 

MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI 

1. Godināt šaha trenera Jāņa Mileikas piemiņu. 

2. Paaugstināt šahistu meistarību. 

3. Popularizēt šahu Jēkabpilī, Latvijā, nostiprināt šaha kontaktus ar ārzemju šahistiem. 

LAIKS UN 

VIETA 

Sacensības notiks: Jēkabpilī, Krustpils Kultūras namā, Rīgas ielā 212. 

2020. gada 07.novembrī, sestdien 

 Reģistrācija: plkst. 12:00-13:15 

 Turnīrs A: plkst. 13:30-18:00 

 Pārtraukums pēc sacensību 4.kārtas  

 Turnīra A apbalvošana  

2020. gada 08.novembrī, svētdien 

 Piemiņas brīdis Jāņa Mileikas atdusas vietā, ziedu nolikšana: plkst.11:00 (būs 

norīkots autobuss līdz spēles zālei) 

 Turnīrs B un C:  plkst. 12:00-18:00 

 Pārtraukums pēc Superturnīra 3.kārtas  

 Turnīra B un C apbalvošana 

SACENSĪBU 

VADĪBA 

 

Sacensības organizē un vada Jēkabpils Sporta skola (Reģ. Nr. 90000024205).  

Turnīra direktori: Vitālijs Orlovs, mob.t. : +371 2611 8848; vitalijs.orlovs@saeima.lv  

Jurijs Agafonovs, mob.t. : +371 2922 4800; yuri.agafonov@gmail.com    

Kontaktpersona: Gunārs Pušmucāns, mob.t.: +371 2959 4103, 

gunarspusmucans58@inbox.lv 

Galvenais tiesnesis: Anatolijs Jasinskis, (FA), mob.t.: +371 2994 5881, 

anatolijsjasinskis@inbox.lv  

Tiesnesis: Aleksandrs Vasiļkovs, (NA), mob.t.: +371 2644 5068; akindinich@inbox.lv  

PIETEIKŠANĀS 

SACENSĪBĀM 

Piedalīties var ikviens šaha cienītājs. Iepriekšējā pieteikšanās sacensībām līdz 2020. 

gada 1. novembrim pie galvenā tiesneša anatolijsjasinskis@inbox.lv  

Organizatori patur tiesības ierobežot dalībnieku skaitu, ņemot vērā epidemioloģisko 

situāciju valstī. 

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

IZCĪŅAS 

KĀRTĪBA 

Tiek organizēti 3 turnīri (FIDE noteikumi, ELO aprēķins): 

A turnīrs rapids ar apdomas laiku 8 minūtes uz partiju + 4 sekundes par katru izdarīto 

gājienu,  Šveices sistēma, 9 kārtas. Atlase uz Superturnīru. 

B turnīrs ātrspēle ar apdomas laiku 3 minūtes uz partiju + 2 sekundes par katru izdarīto 

gājienu,  Šveices sistēma, 7 dubultas kārtas (2 partijas, mainot krāsas, ar to pašu 

pretinieku) 

C turnīrs Superturnīrs, 6 dalībnieki (3 aicinātie lielmeistari, 2 labākie no turnīra A un 

turnīra vadības nominants), rapids ar apdomas laiku 15 minūtes uz partiju + 10 sekundes 

par katru izdarīto gājienu. 

Vietas tiek sadalītas pēc iegūto punktu skaita visās partijās (uzvara=1 punkts, 

neizšķirts=1/2 punkts un zaudējums=0 punktu). Vienāda punktu skaita gadījumā (FIDE 

noteikumi, 3.pielikums, nodaļa 12.1.2G): 

• savstarpējās spēles rezultāts; 

• lielāks uzvaru skaits; 

• lielāks spēļu skaits ar melnajiem (neizspēlētās partijas tiek uzskaitītas, kā spēlētas 

ar baltajiem) A un B turnīros; 

• uzlabotais Buholca koeficients A un B turnīros, Bergera koeficients C turnīrā.  

Turnīra galvenais tiesnesis, ņemot vērā dalībnieku skaitu, var veikt izmaiņas reglamentā, 

paziņojot to pirms sacensību sākuma. 

FINANSIĀLIE 

NOSACĪJUMI 

UN DALĪBAS 

MAKSA 

Dalības maksa katrā A un B turnīros ir EUR 7.00. No dalības maksas atbrīvoti GM, 

WGM, IM, WIM, NM, FM, Jēkabpils Sporta skolas audzēkņi. Jēkabpils šahistiem, 

jauniešiem līdz 18 gadiem (2002.g.dz. un jaunākiem), senioriem (1960.g.dz. un 

vecākiem) un dāmām dalības maksa ir EUR 5.00. Dalībnieki, kas piesakās pēc 1. 

novembra, maksā papildus EUR 3.00.  

Visi ar sacensību organizāciju saistītie izdevumi (bāzes īre, sacensību vietu iekārtošana, 

tiesnešu apmaksa, balvas) tiek segti no Jēkabpils sporta skolas un atbalstītāju līdzekļiem, 

un iemaksātajām dalības maksām. Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos 

sacensībās, transportēšanu uz sacensību vietu un atpakaļ, komandējumu izmaksām, 

ēdināšanu un naktsmītnēm, sedz komandējošās organizācijas. 

APBALVOŠANA A turnīrā tiks apbalvoti 1.-6. vietu ieguvēji, kā arī labākais seniors (1960.g.dz. un 

vecāki), sieviete, jaunietis (2002.g.dz. un jaunāki), jauniete (2002.g.dz. un jaunāka), 

labākais jēkabpilietis. 

Garantētā balva par 1.vietu ir 100.00 EUR , par 2.vietu 80.00 EUR, par 3.vietu 60.00 

EUR, par 4.vietu 40.00 EUR, par 5.vietu 30.00 EUR un par 6.vietu 20.00 EUR. Pārējās 

nominācijās tiek pasniegtas pārsteiguma balvas. 

B turnīrā tiks apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji, kā arī labākais seniors (1960.g.dz. un 

vecāki), sieviete, jaunietis (2002.g.dz. un jaunāki), jauniete (2002.g.dz. un jaunāka), 

labākais jēkabpilietis. 

Garantētā balva par 1.vietu ir 50.00 EUR , par 2.vietu 30.00 EUR  un par 3.vietu 20.00 

EUR. Pārējās nominācijās tiek pasniegtas pārsteiguma balvas. 

C turnīrā tiks apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji. 

Garantētā balva par 1.vietu ir 100.00 EUR , par 2.vietu 75.00 EUR  un par 3.vietu 50.00 
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EUR. Naudas balvu fonds sastādīs vismaz 70% no iemaksām. Naudas balva tiks 

pārskaitīta uz iesniegumā noradīto bankas kontu. 

Dalībnieks var saņemt vienā turnīrā tikai vienu balvu.  

Būs arī ceļojošais kauss un speciālās balvas.  

Katrs dalībnieks saņems grāmatu par Jāni Mileiku un šahu Jēkabpilī.  

SATIKSME 

 

Vilciens Maskava – Rīga pienāk Krustpils dzelzceļa stacijā plkst.7:27. 

Vilcienu kustību saraksts: http://www.pv.lv/lv/marsrutu-saraksts/  

No Krustpils dzelzceļa stacijas ar pilsētas autobusu Nr.3 un Nr.5 līdz pieturai „Ozolu 

iela”. 

Starppilsētu autobusi - http://www.autoosta.lv/ un http://www.jekabpilsap.lv/lv/starpilsetu-

satiksme/. 

No pieturas „Autoosta” (pie degvielas uzpildes stacijas „VIADA”) ar pilsētas autobusu 

Nr.1 un Nr.5 līdz pieturai „Ozolu iela”.  

(https://www.jekabpilsap.lv//site/pages/pages.php/pilsetas-satiksme/?lang=lv&url=pilsetas-

satiksme ) 

 Dalībniekiem autotransportu būs iespējams novietot stāvlaukumā pie Krustpils  Kultūras 

nama vai pie Krustpils saliņas. 

NAKTSMĪTNES https://www.jekabpils.lv/lv/tic/paliec 

NOTEIKUMI Ievēro valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus (Ministru kabineta 2020.gada 

9.jūnija noteikumi Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas 

izplatības ierobežošanai”), lai ierobežotu Covid-19 izplatību. It īpaši personām: 

a) kas ir ieradušās no ārvalstīm; 

b) kuras slimību profilakses un kontroles centrs ir noteicis kā Covid-19 infekcijas 

slimības kontaktpersonas; 

c) kurām apstiprināta covid-19 diagnoze un kuru veselības stāvoklis pieļauj 

ārstēšanos mājās. 

 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un 

videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

Datu apstrādes mērķis: dalībnieku dalības nodrošināšana noteiktajam sacensību turnīram, 

rezultātu apkopošana, reitinga punktu noteikšana un publicēšana http://chess-

results.com/. 

 

Sacensību organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks 

izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. 

 Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas 

Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201, tālrunis 65236777, elektroniskā pasta 

adrese pasts@jekabpils.lv  
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