
 

Alūksnes novada šaha veselības festivāls ātrspēlē 2019                                   

  
Nolikums  

1. Mērķi un uzdevumi 

 

Paaugstināt šaha meistarību popularizējot to Alūksnes pilsētā, novadā un valstī. 

Tādejādi dalībniekus sagatavojot un atbalstot tiem īstenot Austrālijas zinātnieku ilglaicīgo pētījumu 

secinājumus, ka šaha spēlētājiem paildzinās dzīve vidēji par septiņiem gadiem, salīdzinot ar parastajiem 

cilvēkiem, kuri šaha spēlēšanā un analogās nodarbībās neiesaistās.  

 

2. Sacensību vadība 

 

Sacensības organizē: Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar Alūksnes novada domi. 

Turnīra direktors: Gunārs Plūme-tālrunis: 29417122  alfonsopl@inbox.lv 

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

alberts.cimins@inbox.lv. Iepriekš piesakoties par piedalīšanos festivālā jāzvana pa šo tālruni vai nosūtāma 

informācija uz šo E-pastu vismaz 2 dienas pirms turnīra. 

FIDE kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488 

 

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

 

 Turnīrs notiks 2019. gada 20. aprīlī. 
Norises vieta: Alūksnes Kultūras centrs  Brūža ielā 7, Alūksnē, LV 4301. Telpas un mēbeles 

nodrošina Alūksnes novada dome. 
Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE ātrspēles (blitz) šaha noteikumiem pēc Šveices sistēmas 13 kārtās. Laika 

kontrole: 4 minūtes uz visu partiju + 2 sekundes par katru gājienu, sākot no pirmā (4+2). 

Spēles laikā nedrīkst zvanīt mobīlie telefoni. 

Dalībniekiem reģistrēšanās laiks 20.04.2019 no plkst 11.00 līdz plkst. 11.30 

 

Kārtu laiki norādīti aptuveni: 

20.04.2019 I kārta ~12.00 sestdiena 

20.04.2019 II kārta ~12.20 sestdiena 

20.04.2019 III kārta ~12.40 sestdiena 

20.04.2019 IV kārta ~13.00 sestdiena 

20.04.2019 V kārta ~13.20 sestdiena 

20.04.2019 VI kārta ~13.40 sestdiena 

20.04.2019 VII kārta ~14.00 sestdiena 

20.04.2019 VIII kārta ~14.20 sestdiena 

20.04.2019 IX kārta ~14.40 sestdiena 

20.04.2019 X kārta ~15.00 sestdiena 

20.04.2019 XI kārta ~15.20 sestdiena 

20.04.2019 XII kārta ~15.40 sestdiena 

20.04.2019 XIII kārta ~16.00 sestdiena 

20.04.2019 Noslēgums ~16.45 sestdiena 
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Turnīrā var piedalīties jebkuras sporta klases šahists. 

Tiks aprēķināts FIDE ātrspēles 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 koeficienta  

(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 ātrspēles šaha reitings, pilsēta vai klubs. Ja nav FIDE ID numura, tad jāiesniedz dzimšanas dati. 

Dalības maksa  – 5.00 EUR.  Alūksnes novada šahistiem - 3.00 EUR. 

 

5. Apbalvošana 

 

Tiks apbalvotas: 1.-3 vietas, kā arī labākie pa kategorijām: S-75 (I; II; III vietas),  S-65,  S-50, U-18, U-14,   

balvas sievietēm un trijiem no Alūksnes novda, kā arī kausi un simboliskās naudas balvas no iemaksām. 

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, www.sahafederacija.lv; oficiālajos sociālo 

mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com   Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
 

Alūksnes Kultūras centrā uzstādīts kafijas automāts ar kafiju, kakao, buljonu u.t.t. Darbosies kafejnīca.          

Ir automašīnu un autobusu stāvvietas. 

Organizatori novēl visiem dalībniekiem, līdzjūtējiem un tiesnešiem patīkami un interesanti pavadīt ne tikai 

pasākuma laiku, bet atpūsties un iegūt jaunas atziņas askatot vai piedaloties ekskursijās pa pašreizējo 

Alūksnes pilsētu un novadu.. 
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