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MĒRĶIS UN 

UZDEVUMI: 

1. Popularizēt šaha spēli Jēkabpils novadā dzīvojošo iedzīvotāju vidū un veicināt 

tās masveidību. 

2. Noskaidrot labākos šahistus. 

3. Veicināt jauno šahistu meistarības izaugsmi. 

LAIKS UN VIETA: Sacensības notiek katra mēneša 1.piektdienā („B” turnīrs) un 1.sestdienā („A” 

turnīrs) no 2022.gada 2.septembra līdz 2023.gada 3.jūnijam ieskaitot, stadiona zem 

tribīņu ēkas šaha zālē Brīvības ielā 289. Sākums piektdienās plkst.17:00, bet 

sestdienās 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: „A” turnīrā spēlē 2. un augstākas sporta klases šahisti, bet „B” turnīrā - 3. un 

zemākas kvalifikācijas šahisti. „A” turnīrā pēc treneru ieskatiem tiek pielaisti 

atsevišķi 3.klases šahisti. 

Sacensības norisinās pēc riņķa sistēmas ar apdomas laiku 5min.+3sek. par gājienu 

katram dalībniekam. Uzvarētājs katrā turnīrā tiek noteikts pēc lielākās iegūto 

punktu summas. Ja dalībnieku skaits pārsniedz 24, tad izveido divas apakšgrupas 

pēc reitingiem. Katras apakšgrupas uzvarētāji pēc izlozes spēlē līdz pirmajai 

uzvarai par 1.-2.vietu, otrās vietas ieguvēji par 3.-4.vietu, utt.. 

Vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta: 

1) savstarpējās spēles uzvarētājam; 

2) spēlējošajam ar melnajām figūrām; 

3) vairāk uzvaru; 

4) ,,Bergera’’ koeficients; 

5) izloze. 

 



 

VĒRTĒŠANA: 

 

 

Vērtēšana notiek „A” un „B” grupās, kur gada vērtējumā katram dalībniekam tiek 

ieskaitīti seši labākie rezultāti. Par katrā turnīrā izcīnītajām vietām tiek piešķirti 

sekojoši ieskaites punkti: 

1.vieta – 16 punkti, 2.vieta – 14 punkti, 3.vieta – 12 punkti, 4.vieta – 10 punkti, 

5.vieta – 9 punkti, 6.vieta – 8 punkti, 7.vieta – 7 punkti, 8.vieta – 6 punkti, 9.vieta 

– 5 punkti, 10.vieta – 4 punkti, 11.vieta – 3 punkti, 12.vieta – 2 punkti, 13. un 

tālākās vietas – 1 punkts. 

Ja gada vērtējumā dalībnieki izcīna vienādu punktu summu, tad vērā ņem: 

1) vairāk ieskaites punktu 6 (sešos) posmos; 

2) vairāk ieskaites punktu visos turnīros, kuros dalībnieks piedalījies; 

3) augstāku vietu summa 6 (sešos) turnīros; 

4) vairāk dalībnieku turnīrā, kurā konkurents nav piedalījies; 

5) pēc izlozes dalībnieki izspēlē vienu partiju, kur baltajiem spēles laiks 5 

minūtes, bet melnajiem 4 minūtes. Neizšķirta rezultāta gadījumā augstāka 

vieta ar melnajām figūrām spēlējošajam dalībniekam. 

Iepriekš minētie nosacījumi attiecas arī uz 2. un 3.vietas noteikšanu, kā arī 3. un 

zemāku sporta klašu vērtējumu. 

APBALVOŠANA: Gada kopvērtējumā „A” turnīrā 1.- 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un 

naudas balvām, kuras 10 darba dienu laikā ieskaita uz iesniegumā norādīto kontu: 

1.vieta – EUR 100,00; 2.vieta – EUR 60,00; 3.vieta – EUR 40,00.  

„B” turnīrā 1.-3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un suvenīriem.  

PIETEIKUMI: Dalība sacensībās jāpiesaka galvenajam tiesnesim sacensību dienā: 

- „A” turnīrā no plkst.9:00 līdz plkst. 9:50  

- „B” turnīrā no plkst.16:00 līdz plkst.16:50 

- vai zvanot uz mob.t. 29594103 (Gunārs Pušmucāns). 

FINANSIĀLIE 

NOSACĪJUMI: 

Dalība turnīrā ir bezmaksas. 

Sacensību organizācijas un apbalvošanas izdevumus sedz Jēkabpils Sporta centrs. 

Ceļa un ēdināšanas 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, Jēkabpils novads LV-5201, tālrunis 65236777, 

elektroniskā pasta adrese pasts@jekabpils.lv  

 

mailto:pasts@jekabpils.lv

