Vsevoloda Dudzinska piemiņas turnīrs.
Nolikums
1. Mērķi un uzdevumi
Godināt Valkas šahistu, treneri, šaha dzīves organizatoru un ilgstošu Valkas šaha kluba vadītāju
Vsevolodu Dudzinski.
Popularizēt šaha spēli un paaugstināt individuālo šaha spēles meistarību Valkā, Vidzemē un
citur.
2. Sacensību vadība
Sacensības organizē: Valkas novada dome, biedrība “Atbalsts Valkai” un Vs.Dudzinska
radinieki. Turnīra galvenais tiesnesis: Māris Koops – tālrunis: 29424580, maris.koops@valka.lv,
galvenais sekretārs - Jānis Koops.
3. Sacensību laiks, adrese, turnīra sistēma un reglaments
Turnīrs notiks 2020. gada 10. un 11. oktobrī. Sacensību vietas adrese: Valkas pilsētas kultūras
nams, Em.Dārziņa iela 8, Valka. Spēles notiks saskaņā ar pastāvošajiem FIDE rapid un blica
šaha spēles noteikumiem pēc Šveices sistēmas. Turnīra zālē izsēdzama mobīlo telefonu
zvanīšanas skaņa.
Piemiņas turnīrā notiks 3 atsevišķas sacensības:
sestdien 10.10.2020 plkst. 11:00 sāksies Rapid turnīrs 8 kārtās ar laika kontroli: 12 minūtes uz
visu partiju + 5 sekundes par katru gājienu (12+5), dalībnieku reģistrācija līdz plkst. 10:45;
sestdien 10.10.2020 plkst.18:00 sāksies zolītes turnīrs Vsevoloda kausa izcīņas ietvaros (kausu
izcīna dalībnieks ar mazāko vietu summu rapid+zolīte+blics), 5 kārtas, 20 partijas vai 45
minūtes;
svētdien 11.10.2020 plkst. 11:00 sāksies ātrspēles (blics) turnīrs 11 kārtās ar laika kontroli: 5
minūtes uz visu partiju + 3 sekundes par katru gājienu (5+3). Dalībnieku reģistrācija līdz plkst.
10:45.
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta
(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) iegūtie punkti augošā secībā (progress).
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija,
kas piesaka dalībnieku startam.
Turnīra norises telpās kategoriski aizliegts smēķēt, ēst un dzert!! Smēķēt atļauts ārā, kur
tam ir paredzēta speciāla vieta, ēst un dzert pagrabtelpā, kur atradīsies bufete.
4. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi
Šaha turnīros maksimālais dalībnieku skaits – 80, zolītes turnīrā – 32.
Pieteikumi: maris.koops@valka.lv, jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds, dzimšanas gads, sporta
klase, Rapid un ātrspēles šaha reitings, pilsēta vai klubs, kādos turnīros(ā) piedalīsies.
Dalības (pusdienu) maksa katrā turnirā 5 EUR, visa dalības maksa tiek novirzīta
pusdienu apmaksai. Dalības maksa jāieskaita biedrības “Atbalsts Valkai” bankas kontā, reģ. Nr.
40008063697, konts: LV90UNLA0050001012299, mērķis – pusdienu maksa V.Dudzinska
piemiņas turnīrā šahā par..............................................., līdz 07.10.2020. Dalībniekiem, kas
samaksājuši par pusdienām, būs priekšroka dalībai turnīros.
Naktsmītnes – informācija www.visit.valka.lv
Apbalvošana
Rapidā tiks apbalvotas 1.-6. vieta, specbalvas labākajām sievietēm, minimālā balva turnīra
uzvarētājam – 100.-EUR, kā arī labākie sekojošās kategorijās: S-18, S-70+, V-18, V-50+, V70+.
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Blicā tiks apbalvotas 1.-6. vieta, specbalvas labākajām sievietēm, minimālā balva turnīra
uzvarētājam – 100.-EUR.
Zolītē tiks apbalvotas 1.-3.vietas.
Vsevoloda kausa izcīņā apbalvos 1.vietas ieguvēju ar īpašu kausu.
Informējam,

ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, 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 var tikt publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv;
oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com Datu apstrādes
termiņš – pastāvīgi.

Organizatori patur tiesības veikt spēlēšanas norisēm nepieciešamās izmaiņas .
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