
Dundagas novada atklātais čempionāts šahā Dundagas torņi 2016 

Dundagas pils, 2016. gada 8.–10. jūlijs 
 

Mērķi un uzdevumi 
Popularizēt šahu Dundagā un Ziemeļkurzemē. 

 

Sacensību vadība 
Sacensības rīko un vada Dundagas pašvaldība. 

 

Galvenais tiesnesis 
Latvijas kategorijas tiesnese Gaļina Sudmale. 

 

Laiks un vieta 
No 2016. gada 8. līdz 10. jūlijam Dundagas pilī. 

 

Dalībnieki un turnīrs 
Var piedalīties šahisti vismaz ar I sporta klasi: atklātajā turnīrā pēc Šveices sistēmas 7 kārtās un blicturnīrā 9 kārtās.  

 

Izcīņas kārtība   
FIDE noteikumi. Laika kontrole: 50 min. +10 sek.; ātrspēlē — 4 min. + 2 sek.  

 

Piektdien, 8. jūlijā 
Dalībnieku reģistrācija un izloze plkst. 12.30 — 12.45  

Turnīra atklāšana plkst. 12.45 

I kārta plkst. 13.00 – 15.00 

II kārta plkst. 15.15 – 17.15 

III kārta plkst. 17.45 – 19.45 

 

Sestdien, 9. jūlijā 

IV kārta plkst. 9.30 – 11.30 

V kārta plkst. 11.45 – 13.45 

Pusdienlaiks 

VI kārta plkst. 15.00 – 17.00 

VII kārta plkst. 17.15 – 19.15 

 

Svētdien, 10. jūlijā 

Blics, 9 kārtas, plkst. 9.30 – 11.30 

Sacensību noslēgums, apbalvošana plkst. 12.00.  

 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta, 2) Buholca koeficienta, 3) 

PPK. Izlozi un vietu noteikšanu veic datorprogrammma Swiss manager. 

 

Dalības maksa 
GM, WGM, IM, WIM no dalības maksas atbrīvoti; 1998. gadā dzimušiem un jaunākiem dalībniekiem — 2,00 €, 

pensionāriem 3,00 €, pārējiem dalībniekiem — 5,00 €. 

 

Apbalvošana  
Naudas balvas no dalībnieku iemaksām. I vietai atklātajā turnīrā, I vietai dundadznieku ieskaitē un I vietai 

blicturnīrā — kausi; I–III vietai atklātajā turnīrā, dundadznieku ieskaitē un blicā — diplomi. Rīkotāji atstāj iespēju 

apstiprināt papildu balvas. 

 

Pieteikumi 
Pieteikties pa tālr. 29180726 (Alnis Auziņš) vai pa epastu alnis@dundaga.lv līdz 2016. gada 7. jūlijam, minot 

dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu, sporta klasi, reitingu, epastu vai telefonu. 

 

Dalībnieku uzņemšana 
Visi izdevumi saistīti ar piedalīšanos turnīrā uz komandējošo organizāciju vai pašu dalībnieku rēķina. Nakšņošana 

sacensību vietā pilī (pieteikties pa tālruni 29141121 Rutai Bērziņai), viesu namos Krūziņi un Pūpoli. Ēdināšana 

bistro Vecā pirts un viesu namā Krūziņi uz dalībnieku rēķina.  

 

Rīkotāji patur tiesības grozīt nolikumu. 
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