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N O L I K U M S 

Rēzeknes valstspilsētas 2022.g. atklātajam individuālajam čempionātam šahā 

1. Mērķi un uzdevumi.  Popularizēt šaha spēli Rēzeknes valstspilsētā; paaugstināt 

šahistu meistarību un kvalifikāciju; noskaidrot Rēzeknes valstspilsētas 2022.gada 

čempionu šahā.  

2. Vieta un laiks. Rēzeknes valstspilsētas 2022.gada atklātais individuālais 

čempionāts šahā notiks Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvaldē (18.novembra 

iela, 39) 12. - 13. februārī. Sestdien, 12.februārī, 1.kārtas sākums plkst. 11.00. 

Reģistrācija līdz plkst.10.45 Jāuzrāda personas apliecinošs dokuments, derīgs 

Covid-19 sertifikāts vai izglītības iestādē veikta testa negatīvs rezultāts. 

3. Sacensību vadība. Sacensības organizē Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta 

pārvalde. Sacensību galvenais tiesnesis - Aleksandrs Vasiļkovs, FIDE ID 11608412, 

nacionālā kategorija, tel. (+371) 26445068, e-pasts: akindinich@inbox.lv 

4. Dalībnieki un sacensību reglaments. Turnīrā drīkst piedalīties šahisti, kuriem ir 

vismaz II sporta klase. Sacensības notiek pēc FIDE noteikumiem. Šveices sistēma, 7 

kārtas. Laika kontrole: 40 minūtes uz visu partiju katram dalībniekam + 15 sekundes 

par katru gājienu. Partijas pieraksts ir obligāts līdz brīdim, kad pirmo reizi pulkstenis 

fiksē 10 minūtes līdz partijas beigām. Ja pretinieks neierodas uz spēli vairāk, kā 20 

minūšu laikā, viņam tiek ieskaitīts zaudējums. Turnīrā notiek FIDE ātrā šaha 

reitinga aprēķins. Dalībnieku vietas nosaka pēc iegūto punktu summas. Ja 

dalībniekiem ir vienāda punktu summa, tad vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca 

koeficienta; 2) Buholca koeficienta; 3) RST koeficienta (reitinga sasniegums turnīrā). 

5. Pieteikšanās līdz š.g. 10.februārim pa e-pastu vai telefoniski galvenajam tiesnesim, 

norādot vārdu, uzvārdu, sporta klasi, pašvaldību un FIDE ID numuru.  

6. Apbalvošana. 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām un 

diplomiem. Iespējamas papildus balvas jauniešu un senioru kategorijās. 

7. Personas datu apstrāde. Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka piekrīt 

savu personas datu izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru 

uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos.  

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

tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. Reģistrējoties sacensībām, dalībnieki vai 

to pilnvarota persona piekrīt, ka ir iepazistināti ar nolikumu. Organizatori nenes 

atbildību, ja dalībnieki nav iepazinušies ar to. 

8. Epidemioloģiskie drošības noteikumi. Turnīrs notiek saskaņā ar spēkā esošajiem 

epidemioloģiskajiem noteikumiem, kas attiecas uz turnīra norises vietu. Turnīrā var 

piedalīties tikai personas ar sadarbdspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas 

sertifikātu. Atbildīgais par noteikumu ievērošanu – Aleksandrs Vasiļkovs. 


