
 

Atklātais Olaines čempionāts ātrajā šahā 2020 

 

Nolikums 

1. Mērķi un uzdevumi  

 

Popularizēt šahu Olaines pilsētā un  novadā, Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles 

meistarību un noskaidrot spēcīgākos šahistus. 

 

2. Sacensību vadība 

 

Sacensības organizē Olaines Šaha klubs sadarbībā ar Rīgas Šaha federāciju un Olaines Sporta centru 

Informācija pie Olaines Šaha kluba valdes locekļa Normunda Mieža : miezisn@gmail.com 

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664 

alberts.cimins@inbox.lv;  

nacionālās kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488 

 

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments 

 

Norises vieta: Olaines sporta nams, Zemgales ielā 33 a   

 1.posms - 12. janvārī bērniem 10:30 – 14:30, pieaugušajiem 14:30 – 18:30 

 2.posms - 9. februārī bērniem 10:30 – 14:30, pieaugušajiem 14:30 – 18:30; kā arī plānoti turnīri 

2020. gada 6. septembrī un 10.oktobrī. 

 Divu dienu Olaines šaha svētki notiks 9. – 10. maijā un 21. – 22. novembrī. 

 Par izmaiņām datumos, ja tādas būs, informācija sekos. 

 Čempionāta visos posmos Šveices sistēma 8 kārtās, laika kontrole: 10 minūtes uz visu partiju + 5 

sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā (10+5) 

 Visos posmos tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings.  

 Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai organizācija, kas 

piesaka dalībnieku startam.  

 Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koe ficienta 

 (atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā.)  

 

4. Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi 

 

 Pieteikumi: alberts.cimins@inbox.lv, jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta 

klase, FIDE ātrā šaha reitings, (ja nav,tad nacionālais), pilsēta. 

 Dalībnieku skaits ierobežots – tikai 40 vietas. 

 Dalības maksa Olaines šahistiem – 2 EUR, pārejiem - 3 EUR. 
 

5. Apbalvošana 

 

 Katrā posmā tiek apbalvoti 1. – 3. vietu ieguvēji ar kausiem. Plānotas balvas  labākajiem 

senioriem, dāmām, jauniešiem, olainiešiem (ja katrā kategorijā ir vismaz 3 dalībnieki).  

 Dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu. 

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
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