Olaines Šaha pavasaris-2019
12.05. Svētdiena
1.Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šahu Olaines pilsētā un novadā, Latvijas šahistu vidū. Paaugstināt šaha spēles meistarību un
noskaidrot spēcīgākos šahistus.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē: Olaines Šaha klubs sadarbībā ar Latvijas Šaha Federāciju, 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, FIDE kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488
3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments.
“A” un ''B''(turnīrs amatieriem ar reitingu līdz 1800) turnīri:
Šveices sistēma 8 kārtās, laika kontrole: 11 minūtes uz visu partiju + 4 sekundes par katru gājienu sākot no
pirmā (11+4), reģistrācija plkst. 10.15 -10.45; 1.kārta-11.00, noslēgums ap 17.00; turnīrā 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 koeficient a
(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3)RST (reitinga sasniegums turnīrā)
4.Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi.
Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas
gads, sporta klase, FIDE ātrā šaha reitings, (ja nav,tad nacionālais) pilsēta.
Dalības maksa:''A'un'B''un turnīrā: Olaines novada šahistiem dalības maksas 3 EUR, pārējiem 5 EUR.
5.Apbalvošana.
Garantētais balvu fonds – 500 EUR''A''turnīrā, kā arī kausi,medaļas un diplomi
Plānotas balvas ''A” turnīrā I vieta- 100 EUR, II vieta-60 EUR,III vieta- 40 EUR, IV vieta-30 EUR, V vieta20 EUR,Labākie Olaines novada šahisti: I vieta- 50 EUR, II vieta-30 EUR, III- 15 EUR.
Labākie: S-65,S-50; U-18, dāma - katram 15 EUR,kā arī viena reitingbalva 15 EUR.
Noslēgumā tiek izlozēta viena 15 EUR balva., kā arī 15 EUR labākajam Olaines jaunietim.
Plānotas balvas ''B'' turnīrā mantu balvas un kausi,medaļas un diplomi. -I;II;III vietas, kā
arī:paredzētas: S-65,S-50,U-18, U-14, Olainietim un dāmu balva, kā arī iespējamas citas pārsteiguma balvas.
Dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu ''A''un “B'' turnīros. Naudas balvas ar pārskaitījumiem.
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

