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NOLIKUMS 
,,LĪGO’’ ĀTRSPĒLES TURNĪRS ŠAHĀ 

 

MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI: 

1. Popularizēt šaha spēli novadā un apkārtējā reģionā dzīvojošo iedzīvotāju vidū un 

veicināt tās masveidību. 

2. Noskaidrot labākos šahistus. 

LAIKS UN VIETA:  

Turnīrs notiek stadiona zem tribīņu ēkas šaha zālē vai brīvā dabā (atkarīgi no laika 

apstākļiem), Brīvības ielā 289. 

2022.gada 25.jūnijā, plkst. 10:00 

SACENSĪBU VADĪBA:  

Sacensības organizē Jēkabpils Sporta centrs (reģ.Nr. 40900008726). 

Sacensības vada Jēkabpils Sporta centra apstiprināta tiesnešu kolēģija.  

Atbildīgais par sacensību norisi un galvenais tiesnesis Gunārs Pušmucāns /tālr. 

29594103/. 

DALĪBNIEKI:  

Sacensībās var piedalīties visi kvalificēti šahisti, neatkarīgi no vecuma un 

dzimuma.  

Katrs sacensību dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību 

sacensībām. 

Dalībnieki apņemas ievērot valdības noteiktos epidemioloģiskos pasākumus, lai 

ierobežotu Covid-19 izplatību. 

Piesakoties sacensībām, dalībnieki apliecina, ka neiebilst savu personu datu 

izmantošanai sacensību protokolos, sacensību laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. 

IZCĪŅAS KĀRTĪBA:  

Sacensības risinās pēc riņķa sistēmas, 5 minūtes + 3 sekundes par gājienu katram 

dalībniekam uz visu partiju.  

Ja dalībnieku skaits ir līdz 12 dalībniekiem ieskaitot – 2 riņķos, virs 12 – 1 riņķī. 

Ja dalībnieku vairāk par 24, tad sadalās divās apakšgrupās pēc reitinga. Katras 

apakšgrupas uzvarētājs spēlē divu partiju maču ar otras apakšgrupas 2.vietas 

ieguvēju. Pie rezultāta 1:1 spēlē trešo partiju pēc izlozes, baltajām figūrām 5 

minūtes, melnajām 4 minūtes. Neizšķirta rezultāta gadījumā finālā iekļūst 

dalībnieks, kurš spēlē ar melnajām figūrām. Pēc tādiem pašiem noteikumiem 

notiek spēle par 1.-2.vietu un 3.-4.vietu.  

VĒRTĒŠANA:  

Vietas nosaka pēc iegūto punktu skaita. 

Vienāda punktu skaita gadījumā: 

1) augstāka vieta savstarpējās spēles uzvarētājam; 

2) neizšķirta rezultāta gadījumā, augstāka vieta spēlējošajam ar melnajām 

figūrām. 

Ja vienāds punktu skaits 3 vai vairākiem dalībniekiem, augstāku vietu ieņem: 

1) savstarpējo spēļu punkti; 

2) uzvaru skaits; 

3) Bergera koeficients. 

 



APBALVOŠANA:  

Turnīrā apbalvo 1.-3.vietas ieguvējus absolūtajā vērtējumā, kā arī 

-) labāko sievieti; 

-) labāko senioru (60+); 

-) labāko jaunieti (2004.g.un jaunāku)  

 

PIETEIKUMI: 

 

 

Pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā un dienā no plkst. 9:00 līdz 10:00 

FINANSIĀLIE 

NOSACĪJUMI: 

 

Dalība turnīrā ir bezmaksas. 

Sacensību organizācijas un apbalvošanas izdevumus sedz Jēkabpils Sporta centrs. 

Ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz paši dalībnieki vai komandējošā organizācija. 

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

izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām. 

 Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas 

Nr.90000024205, adrese Brīvības iela  120, Jēkabpils, LV-5201.  

 


