APSTIPRINU
Āgenskalna sākumskolas direktore
Ināra Kaķīte
___________________
2019.gada ___. maijā

Āgenskalna sākumskolas
šaha čempionāta nolikums
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās Āgenskalna sākumskolas šaha
čempionāts (turpmāk – Sacensības).
2. Sacensību mērķis ir noskaidrot Āgenskalna sākumskolas labākos šahistus, kā arī
pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību un popularizēt šahu bērnu un jauniešu vidū.
3. Sacensības organizē Āgenskalna sākumskola, atbildīgais par sacensībām - Jānis
Valeinis (tālr. 22017445).
II. Sacensību norises vieta un laiks
4. Sacensības notiek no 2019. gada 14. maijā Āgenskalna sākumskolas aktu zālē,
Kandavas ielā 4 K-1.
5. Sacensību laiks: 14. maijā plkst. 15:00 – 18:30 (7 kārtas un apbalvošana).
6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnē
www.chess-results.com.
III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi
7. Sacensībās var piedalīties Āgenskalna sākumskolas skolēni neatkarīgi no spēles
līmeņa.
8. Sacensībās būs iespējams iegūt IV sporta klasi šahā.
9. Izlozi un spēles vietu noteikšanu veic datorprogramma „ Swiss Manager ”.
10. Uzvarētāju noteikšana:
10.1. uzvar dalībnieks ar lielāko izcīnīto punktu summu;
10.2. vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc:
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12.2.1. uzlabotā Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa, neskaitot
sliktāko rezultātu);
12.2.2. Buholca koeficienta (pretinieku punktu summa);
12.2.3. PPK (pa kārtām pieaugošā koeficienta).
11. Papildu informāciju par Sacensību norisi var saņemt pie Sacensību
organizatora Jāņa Valeiņa pa tālruni 22017445 vai e-pastu: jvaleinis@gmail.com.
V. Dalībnieku pieteikšana Sacensībām
12. Pieteikumus pieņem līdz 14. maijam elektroniski kā arī Sacensību vietā
14.05.2019 no plkst. 14:30 līdz 15:00.
13. Par nepilngadīgā Sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild
vecāki vai organizācija, kura piesaka dalībnieku startam.
VI. Sacensību uzvarētāju apbalvošana
14. Sacensībās apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus kopvērtējumā ar
medaļām, diplomiem un suvenīriem. Pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus meiteņu
ieskaitē apbalvo ar medaļām, diplomiem un suvenīriem. Visi sacensību dalībnieki saņems
piemiņas balvas.
VII. Citi noteikumi
15. Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota
plašsaziņas līdzekļos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta
fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu
aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks publicēti
šaha un sporta nozares mājaslapās, oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks
publicēti: www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi.

