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NOLIKUMS 
 

Rēzeknē 

2021. gada 13. jūlijā     

 

VII Ātrā šaha turnīrs „Rositten Rapid 2021” 

 

I. Vispārīgie jautājumi 

 

1. Popularizēt prāta sporta veidu attīstību Rēzeknes pilsētas iedzīvotāju vidū. 
 

2. Noskaidrot labākos šahistus. 
 

3. Starptautisko ātrā šaha turnīru „Rositten Rapid 2021” (turpmāk – Sacensības) organizē 

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde (turpmāk – Organizators) sadarbībā ar 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru „Zeimuļs” (turpmāk – ARPC).  

 

II. Sacensību norises vieta un laiks 
 

4. Sacensības notiek 2021. gada 7. augustā ARPC „Zeimuļs” apakšstāva autostāvvietā, 

Krasta ielā 31. 

5. Sacensību sākums: 

5.1.  plkst. 12:00; 

5.2. pārtraukums ap plkst.15:00; 

5.3.  apbalvošana ap plkst. 18:30 

6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnē 

www.rezekne.lv , www.zeimuls.lv , www.sahafederacija.lv    

 

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi 
 

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

 

8. Sacensības ir individuālas, saskaņā ar FIDE noteikumiem. Šveices sistēma, 8 kārtas. 
 

9. Apdomas laiks: 12 minūtes + 5 sekundes par katru gājienu līdz partijas beigām katram 

dalībniekam. FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins. 
 

10.  Izlozi un spēles vietu noteikšanu veic datorprogramma Swiss Manager. 
 

11. Seniorus 50+ un 65+, dāmas, jauniešus (2003.g.dz. un jaunākus) vērtē atsevišķi. 
 

12. Uzvarētāju noteikšana: 

12.1. uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu; 
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12.2. vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 

12.2.1. uzlabotā Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa, izņemot sliktāko 

rezultātu); 

12.2.2. Buholca koeficienta (visu pretinieku punktu summa); 

12.2.3. RST (reitinga sasniegums turnīrā). 

13. Dalībnieku skaits ierobežots līdz 70 cilvēkiem.  

14. Turnīra direktors un galvenais tiesnesis Aleksandrs Vasiļkovs (nacionālā kategorija),  

tālr. 26445068, sacensību tiesnesis Anatolijs Jasinskis (starptautiskā kategorija).   

  

IV. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām 
 

15. Dalībnieku pieteikumus līdz š.g. 4.augustam sūtīt uz e-pastu: akindinich@inbox.lv, 

norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, FIDE ID, dzimšanas datus (ja nav FIDE ID), 

pašvaldību vai klubu, sporta klasi vai titulu. 
 

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

stāvokļa atbilstību Sacensībām. 

17. Nepilngadīga Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību Sacensībām apliecina 

ar trenera vai vecāka parakstu reģistrācijas sarakstā. 

18. Dalībniekam jāparaksta Apliecinājums par prasību ievērošanu saistībā ar Covid-

19 izplatīšanās ierobežošanu. 
 

19. Organizators nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības. 
 

20. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo personu 

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

vai viņa pārstāvētā organizācija.  

 

21. Organizatoriem ir tiesības izmantot mārketinga un reklāmas mērķiem Sacensību laikā 

uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajā redzamajiem 

cilvēkiem. 

V. Sacensību uzvarētāju apbalvošana 
 

22. Sacensībās apbalvo trīs godalgoto vietu ieguvējus, kā arī labāko rēzeknieti, labāko 

dāmu, labāko jaunieti līdz 18 gadiem un labākos seniorus 50+ un 65+ ar Organizatora 

medaļām, un sponsoru naudas balvām: 1.vieta – 80eur, 2.vieta – 60eur, 3.vieta – 

45eur, labākais jaunietis – 25eur, labākā dāma – 25eur, seniors (50+) – 25eur, labākais 

seniors (65+) – 20eur, labākais rēzeknietis – 20eur. Iespējamas reitinga balvas, kā arī 

papildus vērtīgas balvas U10, U15 vecuma un dzimuma grupās. 

 

 

Rēzeknes pilsētas domes 

Sporta pārvaldes vadītājs  

      A.Grehovs 

 

Austrumlatvijas radošo pakalpojumu                                           J. Kušča 

centra “Zeimuļs” vadītāja 
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