
FIDE Endorsed International 

Children and Youth Chess Festival 

Ar FIDE aizgadībā 

Starptautiskais bērnu – jauniešu 

šaha festivals Rudaga – Kaissa 2022

“Rudaga – Kaissa 2022”

9th – 14th July 2022 



1. Mērķi un uzdevumi
♦ šaha popularizēšana bērnu un jauniešu vidū;

♦ valstu bērnu un jauniešu komandu un citu 

dalībnieku padziļināta apmācība;

♦ kvalifikācijas paaugstināšana jauniešu valsts 

izlasēs;

♦ dalībnieku sportiskās meistarības un kvalifikācijas 

līmeņa paaugstināšana, tai skaitā starptautiskā FIDE 

reitinga apskaitīšana un titulu iegūšana;

♦ jauniešu intelektuālā kapitāla veidošana un 

attīstība;

♦ starpreģionālo un starptautisko sporta attiecību 

stiprināšana.

2. Laiks un norises vieta

Starptautiskais atklātais bērnu un jauniešu šaha 

festivāls «Rudaga - Kaissa 2022» norisinās no 2022. 

gada 9. jūlija līdz 14. jūlijam Jūrmalā, Latvijā.

Norises vieta: Jūrmala, Latvija, Semarah hotel 

Lielupe, Bulduru pr.64/68 Lielupes halle.

3. Organizatori un atbalsts

Sabiedriskā organizācija «Rudaga plus» ar FIDE 

(Starptautiskā šaha federācija), Latvijas Šaha federācijas, 

Jūrmalas pilsētas domes, Rudagas bērnu un jaunatnes 

izglītības un jaunrades skolas (Jūrmala, Latvija), KAISSA 

(Rīga, Latvija), Semarah hotel Lielupe atbalstu.



4. Dalības nosacījumi un festivāla norises kārtība

4.1. Programmag



4.2. Turnīri:
Klasika (90’+30”),
Rapids (ātrspēles turnīrs 10’+5”),
Blics (5’+3”)

Dalībnieku grupas: 
A - Rapid 15’+10”, 09.-10.07.2022
B - Blitz 5’+3”, 10.07.2022
C – klasifikācijas turnīrs 3. Sporta klasēm (bez 

reitinga), 09.-10.07.2022
D – klasifikācijas turnīrs 4. Sporta klasēm (bez 

reitinga), 09.-10.07.2022
E – klasifikācijas turnīrs iesācējiem (bez 

reitinga), 09.-10.07.2022
F – klasifikācijas turnīrs pirmskolnieki (bez 

reitinga), 09.-10.07.2022
G – Open spēlētajiem > ELO1800, 90’+30”, 11.-

14.07.2022
H – Open spēlētājiem < ELO 1800, 90’+30”, 

11.-14.07.2022
I – klasifikācijas turnīrs 2. Sporta klasēm, 

90’+30”, 11.-14.07.2022
Rapid turnīri notiek pēc FIDE šaha noteikumiem, 

Šveices sistēma, 7 kārtas. Izloze, punktu un papildu 
rādītāju aprēķināšana tiek veikta, izmantojot 
datorprogrammu “Swiss manager”

Laika kontrole katram spēlētājam rapidā: 15 
minūtes + 10 sekundes par gājienu, sākot no 1. 
gā j iena.

Laika kontrole katram spēlētājam blicā: 5 minūtes 
+ 3 sekundes par gājienu, sākot no 1. gājiena.

Laika kontrole katram spēlētājam klasikā: 90 
minūtes + 30 sekundes par gājienu, sākot no 1. 
gājiena.

Reitinga apskaite A, B, G, H, I grupās Katram 



spēlētājam obligāti jābūt FIDE ID.
Turnīrā C, D, E, F - reitings netiek apskaitīts.
Turnīra uzvarētājus un balvu ieguvējus nosaka 

pēc lielākā iegūto punktu skaita visās spēlēs.
Visās strīdīgajās situācijās galvenā tiesneša 

lēmums ir galīgs.

4.3. STANDARTS (klasiskais šaha turnīrs)
Turnīrs notiek pēc FIDE šaha noteikumiem, 

Šveices sistēma, 7 kārtas, laika kontrole katram 
spēlētājam: 90 minūtes + 30 sekundes par gājienu, 
sākot no 1. gājiena. Izloze, punktu un papildu 
rādītāju aprēķināšana tiek veikta, izmantojot 
datorprogrammu “Swiss manager”

Turnīrs notiek ar starptautiskā reitinga aprēķinu 
(«standarts»). Katram spēlētājam obligāti jābūt FIDE 
ID.

Turnīra uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvēji 
tiek noteikti pēc lielākā iegūto punktu skaita visās 
spēlēs.

Visās strīdīgajās situācijās galvenā tiesneša 
lēmums ir galīgs.

4.4. BLICS
Turnīrs notiek pēc FIDE šaha noteikumiem, 

Šveices sistēma, 8 raundi, laika kontrole katram 
spēlētājam: 5 minūtes + 3 sekundes par gājienu, 
sākot no 1. gājiena. Izloze, punktu un papildu 
rādītāju aprēķināšana tiek veikta, izmantojot Šveices 
menedžera datorprogrammu.

Turnīrs notiek ar starptautiskā zibens reitinga 
aprēķinu. Katram spēlētājam ir jābūt FIDE ID.

Sacensību uzvarētājus nosaka pēc lielākā iegūto 
punktu skaita visās spēlēs.

Visās strīdīgajās situācijās galvenā tiesneša 



lēmums ir galīgs.

4.5. RAPID
Turnīrs notiek pēc FIDE šaha noteikumiem, 

Šveices sistēma, 7 kārtas, laika kontrole katram 
spēlētājam: 15 minūtes + 10 sekundes par gājienu, 
sākot no 1. gājiena. Izloze, punktu un papildu 
rādītāju aprēķināšana tiek veikta, izmantojot 
datorprogrammu “Swiss manager”

Turnīrs notiek ar starptautiskā zibens reitinga 
aprēķinu. Katram spēlētājam obligāti jābūt FIDE ID.

Sacensību uzvarētājus nosaka pēc lielākā iegūto 
punktu skaita visās spēlēs.

Visās strīdīgajās situācijās galvenā tiesneša 
lēmums ir galīgs.

4.6. Turnīra direktore un galvenā tiesnese
Turnīra direktore: Inessa Testeļeca +371-

29236910  chess.rudaga@gmail.com
Galvenais tiesnesus:  IA Toms Kalniņš 
Tiesneši: Diāna Matisone; Agapi Ter-Avetisjana

5. Dalības maksa un pieteikšanās:
Reģistrācijas maksas apmērs dalībai turnīros:
Blica turnīrs – 15 EUR
Ātrais – 35 EUR
Standarta (klasiskā šaha turnīrs) – 40 EUR
Dalība vienlaicīgas spēles sesijā – 10 EUR
Piedaloties Rapid+Standard turnīros, dalībnieks ir 

atbrīvots no turnīra maksas samaksas zibensturnīrā.
No iemaksas tiek atbrīvoti bērni ar īpašām 

vajadzībām, bāreņi (uzrādot dokumentu).
Atteikšanās gadījumā piedalīties turnīros dalības 

maksa netiek atmaksāta.
Reģistrācija un akreditācija tiek uzskatīta par pabeigtu 



pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas, turnīra maksas 
ieskaitīšanas noteiktā apmērā norēķinu kontā (attiecas 
uz spēlētājiem) un saņemot akreditācijas apstiprinājumu.

Organizācijas vai personas, kas deleģē dalībniekus, 
sedz ceļa izdevumus uz un no turnīra norises vietas, 
izmitināšanu un ēdināšanu visā turnīra laikā. Visiem 
dalībniekiem ir jābūt apdrošinātiem uz ceļojuma un 
uzturēšanās laiku Latvijā. Komandām jābūt atbilstošam 
pavadošo personu skaitam, lai nodrošinātu dalībnieku 
drošību.

Izdevumus par uzvarētāju un balvu ieguvēju 
apbalvošanu, tehnisko darbinieku, vietējo un 
nerezidentu tiesnešu darba apmaksu, spēļu vietas un 
transporta līdzekļu nomu, iespieddarbu un reklāmas 
materiālu izgatavošanu, izdevumus par diplomu un 
balvu piešķiršanu sedz sacensību organizatori.

Rekvizīti:
Biedrība interešu izglītības iestāde Rudaga plus
Reģ.nr. 40008197035
Kalnciema 15, Jūrmala, LV-2015
SWIFT HABALV22
Konts LV46HABA0551034430988 
(ziedojums / Šaha turnīrs)

6. Apbalvošana 
6.1. Rapids
Uzvarētājs starp zēniem un starp meitenēm no 

katras grupas ( A, B, C, D ) tiks apbalvots ar kausu. 
Godalgoto vietu ieguvēji ( 1., 2., 3.) katrā grupā ( A, B, 
C, D ) starp zēniem un starp meitenēm tiks apbalvoti 
ar diplomiem, medaļām un piemiņas balvām.

6.2. Klasiskais turnīrs
Godalgoto vietu ieguvēji ( 1., 2., 3.) starp zēniem 

un starp meitenēm tiks apbalvoti ar kausiem, 



diplomiem, medaļām un citām vērtīgām balvām. 
Turnīra uzvarētājs starp zēniem un starp meitenēm 
iegūs akreditāciju uz Šaha Olimpiādi 2022., ieejas 
biļeti uz atklāšanu un apmaksātu divu dienu 
dzīvošanu Olimpiādes oficiālajā viesnīcā.

Turnīra uzvarētājs starp zēniem un meitenēm 
saņem Vērtīgu dāvanu - Izgatavots no 999.9 zelta 
«Tavex» zelta stieņa. 

Papildus nominācijas:
1.- 3. vieta starp zēniem un starp meitenēm līdz 

10 g. vec. (2011.dz.g.un jaunāki); 
speciālas balvas no sponsoriem nominācijā “ Šaha 

stils’’, balvas turnīra jaunākajiem dalībniekiem. Katrs 
turnīra dalībnieks saņems diplomu par piedalīšanos.

6.3. Blics
Turnīra uzvarētājs starp zēniem un starp meitenēm 

katrā grupā tiks apbalvots ar kausu. Godalgoto vietu 
ieguvēji ( 1., 2., 3.) starp zēniem un starp meitenēm 
tiks apbalvoti ar diplomiem, medaļām un piemiņas 
balvām.

7. Pieteikumi
Dalību turnīrā apliecina organizatora izsūtīts 

ielūgums, pamatojoties uz saņemtajiem 
pieteikumiem, dalībnieku sarakstiem un reģistrācijas 
maksas samaksu.

Pieteikumus dalībai pieņem līdz 2022. gada 
9. jūlijam, pēc 1. jūlija - papildus maksa (5 eur). 
Organizatori patur tiesības slēgt vai pagarināt 
reģ istrāciju.

Pieteikuma anketa: 
https://forms.gle/NLPJEyGK42gxU3xz8



8. Izmitināšana
Festivāla oficialā viesnica ir Semarah hotel Lielupe 

https://lielupe.semarahhotels.com/?lang=en 
Festivāla dalibniekiem paredzēti speciāli tarifi. 
Vienvietigais numurs: 95 EUR
Divvietigs numurs: 110 EUR
Ģimenes(divi pieaugušie viens bērns):135  EUR
Oficiālas viesnīcas rezervācija: 
https://forms.gle/Zo4RtXd98KKP9u3F8
Dalibnieki var apmesties pašu izvēlētā viesnīcā 

vai noirēt dzīvokli.

9. Vīzas
Vīzu atbalsts (oficiāla ielūguma veidā) tiek 

nodrošināts visiem ārvalstu šahistiem, kuri 
pieteikušies orgkomitejā līdz 2022. gada 1. jūlijam. 
Lai pieteiktos ielūgumiem, jāaizpilda reģistrācijas 
anketa par katru festivāla dalībnieku (spēlētāju/
pavadošo). persona/treneris/organizators, 
organizatora pārstāvis).

Vīzas pieteikuma anketa: 
https://forms.gle/exuhJ2JGPY5HzFaF9

10. Ierašanās
Rīgas lidosta atrodas 16 km attālumā no 

viesnīcas Semarah hotel Lielupe un 10 km attālumā 
no Rīgas centra (autobuss N22, N322). Dažādas 
aviokompānijas (Airbaltic, Norvegian, Rynair, 
WizzAir, kā arī Lufthansa, Turkish Airlines, SAS 
un citas) piedāvā lidojumus uz Rīgu no dažādiem 
galamērķiem. Papildus informācija: http://www.riga-
airport.com



11. Papildus informācija
Jūrmala ir lielākais kūrorts Baltijā, kas atrodas 

Rīgas jūras līča krastā un stiepjas gar piekrasti 30 
km garumā. Tas sastāv no 15 ciemiem, no kuriem 
slavenākie ir Bulduri, Maiori, Dubulti, Dzintari, 
Jomas, Vaivari un Jaunķemeri. Jūrmala jau no 
dibināšanas brīža bez pārspīlējuma tika uzskatīta par 
labāko kūrortu Rīgas jūrmalā un uzņēma Lietuvas 
bagātākos muižniekus, augstāko militāro ešelonu 
un bohēmas pārstāvjus. Mūsdienās tā ir kļuvusi 
daudz pieejamāka, taču tā nemaz nav zaudējusi 
savu šarmu.

Jūrmala ir unikāla ar trīs atpūtas zonu – jūras, 
meža un kultūras – apvienojumu. Šeit atpūšas tie, 
kurus saista maigs klimats, dziedinošais jūras gaiss, 
plašo veselības atjaunošanas iespēju apvienojums 
ar dažādām izklaidēm.

https://www.visitjurmala.lv/en/
Maioros pilnā sparā rit visaktīvākā tūristu dzīve. Šī 

kūrorta daļa vilina viesus ar senām ēkām, restorāniem, 
veikaliem un suvenīru veikaliem Jomas ielā. Dzintaros 
atrodas tāda paša nosaukuma koncertzāle, kurā 
notika un notiek nozīmīgi muzikāli notikumi https://
www.dzintarukoncertzale.lv/?lang=en

12. Citi nosacījumi
Izmaksas , kas saistītas ar dalību šaha festivālā, 

sedz paši dalībnieki. Šaha turnīra rīkošana ir 
atkarīga no epidimioloģiskās situācijas Latvijā un 
pasaulē, tāpec turnīra noteikumi var mainīties. Šajā 
sakarā ir jāakreditējas visiem turnīra dalībniekiem, 
ieskaitot trenerus, pavadošās personas, tiesnešus, 
organizātora pārstāvjus , tehniskos darbiniekus.



13. Personīgo datu apkopošana
Festivāls ir publisks pasākums , kura laikā tiks 

veiktas foto un video uzņemšana , lai informētu 
sabiedrību. Apstiprinot savu dalību festivālā, jūs 
dodat ayļauju audio, foto un video filmēšanai , kā 
arī turnīra laikā izgatavoto saņemto materiālu , t.sk. 
ar Jūsu līdzdalību plašsaziņas līdzekļos soc.tīklos, 
specializētu sporta organizāciju vietnēs. www.fide.
com, www.sahafederacija.lv www.rudaga.lv un 
citos turnīru organizātoru un līdjutēju oficiālie konti 
sociālos tīklos, kā arī citi avoti. 

Turnīra rezultāti tiks publicēti : www.chess-results.
com 

Datu apstrādes un izmantošanas termiņš ir 
neierobežots.

14. Veselība
Persona vai organizācija, kas piesakās dalībai 

festivālā, ir pilnībā atbildīga par dalībnieku veselību, 
ierodoties turnīrā. Saskaņā ar šo nolikumu visi 
festivāla dalībnieki un / vai viņu likumīgie pārstāvji 
apstiprina, ka turnīra laikā viņi apņemas ievērot 
visus nacionālos ierobežojumus, kā arī organizatoru 
noteikumus par COVID-19. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās 
izmaiņas šajos noteikumos.

Kontakti : 
Administrātores vadītāja : 
Jeļena Naumoviča 
tālr. +37126431869 
chess.rudaga@gmail.com
https://www.instagram.com/rudagakaissachess/
https://www.facebook.com/rudagakaissa
www.rudaga.lv


