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Liepājas zozl gada ālklāiais jauniesu čempionāts šaha
"BALTIC YOUTH OPEN 2021"

Nolikums

Sacemību orgnninlurs Liepājas pilsētas pašvaldības ieslade
'Liepājas kompleksā sppna skola"

Sacensibu vīnu Liepājas Olimpiskais cerilrs Brwības ielā zal ngāja
* Datums un laiks 2021 gada 30__sugus(sj plksmo oo
merķis un uzdevumi * Popularizal šahs spēli

* Noskaldroļ abākos epalālājus
Sacensību vadiba Sacensību organizalors, galvenals iiesnesis NA Galina Sudmale
Sacensību dalībnieki Sacensības notiek četrās vecuma gmpāsv“ A'VZŪOS 'Osvg dz:"B

2007 —08 g dz. “072009 -10g dz, “D"-2011 g uz un jaunāki
Nepieclešamības gadīumā var tikt apvlenoti “A un “B" . “C“ un “D'
turnīri.

Noteikumi r FIDE noielkumsi veicas sisiēme , 7 kanas FlDE reitinga apskaile
Uzvarētāju individuālajā ieskailē ripsaka pēc legūto punklu
\summas Vietu dalīšanas gadījuma vielu secību noseka
dalorpregramma.

Sacenslbu programmu Laika kpmrole lo min.+2 sek. kalram spēlētājam uz partiju
Apbalvošana Dalībniekus 1:3 vlelu ieguvējus kalra vecuma grupā apbalvo ar

diplomiem, medaļām un suvenīriemv Organizalori var pasniegi
pālstelguma vai papildus balvas

Pleleikumi iepriekšējie pielaikumi iesniedzami līdz 28.08 2020 Gaļina Sudmale
;pasts galma sudmāleggmāilmm \ mobjālrunls 25 662 417 _

ar dalībnieku veselības slāvokll un flzl'sko sagatavotību alblld paŠIVeselība s vo
a droein una dalībnleklunkomīndaslreneriv
pesienoteikumi sacensības notiek atbilstosi 09052020. Minislm kabinela

noteikumlem Nr 360 “Epidemluioģlskās drošības pasākumi Covlda
19 inlekcijas izplalipas iembežošanal", ka arī vlspārējēm SPKC
vadlīnljām sanitārl epldemiolcģlskc prasību ievērošanā.
Dalība saoensToāa atļauta ar sādarbspējīgu vakcinācijas Val
pārslimošanas serlifikalu vai ar apliecinājumu par negatīvu Cnvld-
19 |2513 lezuhālu, kā arī lnterešu izgmībss un pru'eswnālās levllzes
Izglīllbas programmu llgmoļamle. kuriem pēdējās nedēļas laikā
veiklals Covīds'lg tests Ir negatīvs

pa." „sive-.ae Faulms personas eau apshādel ir Llepāļai pilseiai, pašvaldības leslade *Llepājas
Kvmplekāāwww skalu" (LIEDBABS pllsē\as vašvaldmabl adrese Brīvmas Isla 39, *

tālml'lls 534 aazzs. eleklmnlskā pasu adlese Ileaakssģlleaalv Firmu:
Pelsnnaī dalu alzsardzības speušllsla kanlakllm'mmamje Iālvwlls 53422331.
atnesa, Rnžll iela 6, Llepāļa. eleklrovllskā Pasta adlese dasQllugaa lv Jūsu
pelsunas dalu apsllādes mērkls - 1 apallldei “cenām“ algam šanas
vajadzmšm , lesa-sunu pērienu uukmlel. akmdhāujal. velkta zkl u url
sasnlegln rezullālll uzskaiie un analīzel. mulerlalo vam iaieujume uzska' \ 2
:abledrmas lMGMŠŠEIHSS nnlūkam un sacensību onoulalizššanal
Paplidux lrllomlšclju par minētu personas dalu apslradl vai Iegūt Liepaje.
pesveimaas iimeua vlelnes www Ilsga a lv sadaļā Prlvšlumil pollllka vai kieiene
lzgl'l'lbas iestādei sdmmlslrlugi Hrlvrbes .es se Liepaja
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Finansējuma Saskaņā ar pasākuma lāml ( pmhkumā)
nasacūumi Izdevumu; kuri sāksim ar dalībmeku nosmīsanu uz sacens am,

sedz organizācijas va pašx dafīnmskī
Dalības maksa Acbnsmsl Eledrības “Latvijas aha federācim“ 22.012020 vames

\ēmumam darībmeki sedz turnīra reģsuacuas \zdevumus 1 eirn
apmērā iemaksām xos saoensTbu dlenā E\edrībes “Latvuas Šaha
federāmLa norēmnu komā

Anbumgaīersoua Llepājas pasētas pašTaĪdības \astādes “L4epājas Kompleksā spona
skcka sana nodaļas trenere Gaļma Sunnas

\ Datuma 2021 .gada Zūveugusts
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