
 

 

RĪGAS ŠAHA SKOLA 
Pērnavas iela 10, Rīga, LV-1012, tālrunis 67474140, 67474141, e-pasts: sahaskola@riga.lv 

 

NOLIKUMS 
 

Rīgā 

 

17.05.2021. Nr.SPSS-21-39-nos   
 

Rīgas Šaha skolas 

XIV “Šaha lietus” Latvijas atklātā jauniešu komandu čempionāta šahā nolikums 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Rīgas Šaha skolas XIV “Šaha lietus” Latvijas 

atklātais jauniešu komandu čempionāts (turpmāk – Sacensības). 

2. Sacensību mērķis ir pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību un popularizēt šahu bērnu un 

jauniešu vidū. 

3. Komandas tiek aicinātas izveidot savu emblēmu elektroniskā formā un dalīties ar to 

pieteikumā atbilstoši šī nolikuma 15. punktam.  

4. Sacensības organizē Rīgas Šaha skola, atbildīgais par sacensībām – Valdis Troņenkovs (tālr. 

29682364). 
 

II. Sacensību norises vieta, laiks un laika kontrole 

 

5. Sacensības notiek no 2021. gada 5. jūnija līdz 2021. gada 6. jūnijam šaha portālā tornelo.com, 

turnīra saite: https://tornelo.com/chess/orgs/r-gas-aha-skola/events/xiv-saha-lietus-latvijas-atklatais-jauniesu-

komandu-cempionats/summary   

Dalībniekiem sestdien, 5. jūnijā no 15:30 līdz ne vēlāk kā 15:40 jāpievienojas virtuālajai sanāksmes 

telpai Zoom: https://zoom.us/j/5100890247?pwd=UVJMVmpJeTV4Nk5sUWlhVGlTRWkyZz09 , kā arī 

jāveic tiešsaistes video pārraide, kurā var redzēt visu datora ekrānu, kā arī spēlētāja seju. Attiecīgi, jāizmanto 

videokamera un “Share Screen”.  

 

6. Turnīra chess-results adrese: http://chess-results.com/tnr561128.aspx?lan=1  

 

7. Laika kontrole ir 15 minūtes + 10 sekundes par gājienu, sākot no pirmā.  
 

8. Sacensību norise, kārtu sākums: 

8.1.  1. kārta sestdien 16:00 

8.2.  2. kārta sestdien 17:00 

8.3.  3. kārta sestdien 18:00 

8.4.  4. kārta sestdien 19:00 

8.5.  5. kārta svētdien 16:00 

8.6.  6. kārta svētdien 17:00 

8.7.  7. kārta svētdien 18:00 

 

 

 

https://tornelo.com/
https://tornelo.com/chess/orgs/r-gas-aha-skola/events/xiv-saha-lietus-latvijas-atklatais-jauniesu-komandu-cempionats/summary
https://tornelo.com/chess/orgs/r-gas-aha-skola/events/xiv-saha-lietus-latvijas-atklatais-jauniesu-komandu-cempionats/summary
https://zoom.us/j/5100890247?pwd=UVJMVmpJeTV4Nk5sUWlhVGlTRWkyZz09
http://chess-results.com/tnr561128.aspx?lan=1
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III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi, vietu noteikšanas kārtība 

 
9. Sacensībās piedalās viena trenera sagatavotas komandas, kuru dalībnieki ir zēni un meitenes 

no 13 līdz 18 gadu vecumam (2003. – 2008. dzimšanas gads). Izņēmuma gadījumā meitene 

var būt jaunāka.  

10. Mači notiek pie 4 galdiņiem. Pie 4. galdiņa obligāti jāspēlē meitenei. Var pieteikt 1 rezervistu 

zēniem, 1 – meitenēm. 

11. Pamatsastāva spēlētāji drīkst spēlēt tikai pie galdiņiem, pie kuriem ir pieteikti. 

12. Izlozi un turnīra vietu, kā arī rezultātu noteikšanu veic datorprogramma “Swiss Manager”. 

13. Uzvarētāju noteikšana komandām. Komandu ieņemtās vietas tiek noteiktas pēc iegūto 

punktu summas. Gadījumā, ja turnīrā piedalās nepāra skaita komandas, tad komandai, kura 

saņem plusu tiek ieskaitīts neizšķirts (2 punkti). Ja iegūto punktu summa ir vienāda, tad tiek 

izmantoti šādi papildrādītāji:  

13.1. Maču punkti. Par uzvarētu maču komanda saņem 2 punktus, par neizšķirtu tā saņem vienu 

punktu, par zaudējumu punkti netiek piešķirti. 

13.2. Savstarpējais mačs vai mači; 

13.3. Uzlabotais Buholca koeficients, kurā atmests sliktākais rezultāts; 

13.4. Buholca koeficients; 

13.5. PPK (pa kārtām pieaugošais koeficients). 

14.  Uzvarētāju noteikšana individuālajā vērtējumā. Uzvarētājus pie galdiņiem nosaka pēc 

iegūto punktu summas. Ja šī summa ir vienāda, tad tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 

14.1. Mazāks nospēlēto partiju skaits 

14.2. Augstāka komandas izcīnītā vieta 

 
 

IV. Dalībnieku pieteikšana un dalība Sacensībās 
 

15. Pieteikšanās notiek elektroniski google izklājlapās: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2ItGBhffKkSUhWtxkJcdC1Vo5Ozvuajdqub3lUS8yg/edit#g

id=0 , vai pa tālruni 29682364. Pieteikšanās notiek līdz 2021. gada 4. jūnijam plkst. 12:00.   

15.1. Turnīra dalībniekiem pirms turnīra ir jāizveido: savs personīgais Tornelo konts: 

https://tornelo.com/account/new , norādot savu vārdu un uzvārdu.  

15.2. Jāpieslēdzas savam kontam https://tornelo.com/session/new  

15.3. Jāpievienojas turnīram: https://tornelo.com/chess/orgs/r-gas-aha-skola/events/xiv-saha-

lietus-latvijas-atklatais-jauniesu-komandu-cempionats/summary . Sekmīgi to izdarot, spēlētājs būs atrodams 

spēlētāju sarakstā un, sākoties turnīram, automātiski notiks partiju uzsākšana.  

15.4. Kamēr dalībnieks spēlē savas partijas, jāveic tiešsaistes video pārraide, kurā var redzēt 

visu datora ekrānu, kā arī spēlētāja seju.  

15.5. Doties prom no kameras redzamības zonas spēlētājs ir tiesīgs, tikai minot objektīvu 

iemeslu un saņemot atļauju Zoom čatā.  
 

V. Godīgas spēles nodrošināšana  
 

16. Sacensību dalībnieki visās partijās visus gājienus drīkst izdarīt tikai paši, nedrīkst 

izmantot nekādu citu informācijas avotu palīdzību, tai skaitā, citu personu un datorprogrammu.   

17. Godīgas spēles ievērošanai tiek izmantota gan tornelo.com krāpniecības novēršanas sistēma, 

gan tiks īpaši pārbaudītas spēlētāju partijas no turnīra rīkotāju puses, aizdomu vai neskaidrību gadījumā 

privāti kontaktējoties ar spēlētājiem.  

18. Spēlētājiem jāpiekrīt sadarboties šādos aizdomu vai neskaidrību gadījumos, piemēram, 

sazinoties video zvanā un atbildot uz jautājumiem par nospēlētajām partijām, pretējā gadījumā šādu spēlētāju 

rezultāti var tikt anulēti.  

19. Konstatējot krāpniecības faktu no kāda spēlētāja puses, šim spēlētājam tiek piemērots 

aizliegums piedalīties Rīgas Šaha skolas rīkotajos turnīros gan internetā, gan klātienē uz 6 mēnešiem.  

20. Lai nepieļautu rupjību un citas neatbilstošas informācijas publicēšanu turnīra un partiju 

tērzētavās (čatos), iespējama pārkāpēju atslēgšana no tērzētavām, kā arī izslēgšana no tornelo.com Rīgas 

Šaha skolas kluba un turnīriem.   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2ItGBhffKkSUhWtxkJcdC1Vo5Ozvuajdqub3lUS8yg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C2ItGBhffKkSUhWtxkJcdC1Vo5Ozvuajdqub3lUS8yg/edit#gid=0
https://tornelo.com/account/new
https://tornelo.com/session/new
https://tornelo.com/chess/orgs/r-gas-aha-skola/events/xiv-saha-lietus-latvijas-atklatais-jauniesu-komandu-cempionats/summary
https://tornelo.com/chess/orgs/r-gas-aha-skola/events/xiv-saha-lietus-latvijas-atklatais-jauniesu-komandu-cempionats/summary
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VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 

 

21. 1. – 3. vietas ieguvējas komandas apbalvo ar diplomiem un kausiem, to dalībniekus ar 

diplomiem un medaļām.  

22. 1. – 3. vietas ieguvējus pie galdiņiem apbalvo ar diplomiem un medaļām. 

23. Iespējamas godalgas labāko emblēmu autoriem, kā arī citas veicināšanas balvas. 
 

VII. Citi noteikumi 
 

24. Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota šaha un sporta 

nozares mājaslapās, www.sahaskola.lv, www.sahafederacija.lv, oficiālajos sociālo mediju kontos, fiksējot arī 

jūsu dalību šajā pasākumā, atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) 

apakšpunktam.  

 

Direktore                          L. Ungure 

 

Troņenkovs 29682364 

http://www.sahaskola.lv/
http://www.sahafederacija.lv/

