"Apstiprinu"
Ogres novada
Sporta centra direktora
Dz. Žindiga.

OGRES NOVADA AMATIERU INTERNETA ŠAHA ČEMPIONĀTS.
NOLIKUMS.
Mērķis un uzdevumi
Popularizēt interneta šahu Ogres novadā, paaugstināt spēlētāju meistarību un
noskaidrot spēcīgākos amatieru šahistus Ogres novadā.
Sacensību vadība
Turnīra organizators: Guntars Odmiņš, tel.26806207, OdminshG@gmail.com
Tiesnesis: mk Jānis Daugerts, tel.26498424.
Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments.
Čempionāts notiks lielākajā un populārākajā interneta šaha vietnē lichess.org
sestdienās un svētdienās no 26.09. līdz 29.11.2020.
Dalībnieki - visi novada esošie un bijušie šaha interesanti, kā arī novadā strādājošie
šaha entuziasti bez sporta klasēm un ar kvalifikāciju zem meistarkandidāta.
Kvalifikācija - lichess.org sestdienās un svētdienās Hourly rapid 2 stundu turnīros ar
laika kontroli 10 min. + 0 sek. no plkst. 11.00 līdz 13.00. Uz nākošo kārtu
kvalificējas divi labākie sestdienas un svētdienas turnīru Ogres spēlētāji, kopā
četri.
Pirmā kvalifikācijas kārta. Piedalās spēlētāji bez sporta klasēm 26. un 27. septembrī.
Tie spēlētāji, kuri 26.septembrī neiekļuva divu labāko ogrēniešu vidū, var
piedalīties 27. septembrī (nākošajās kārtās analoģiski).
Otrā kvalifikācijas kārta. Piedalās četri labākie pirmās kvalifikācijas kārtas spēlētāji
un spēlētāji ar 4. un 3. sporta klasēm 10. un 11. oktobrī.
Trešā kvalifikācijas kārta. Piedalās četri labākie otrās kvalifikācijas kārtas spēlētāji un
spēlētāji ar 2. un 1. sporta klasēm 24. un 25. oktobrī.

Izslēgšanas turnīrs.
1)sākumā 6 rapida partijas (10 min. + 0 sek.);
2) ja rezultāts ir neizšķirts, tad 4 lēnā blica partijas ( 5 min. + 3 sek.);
3) ja rezultāts ir neizšķirts, tad 2 ātrā blica partijas ( 3 min. + 0 sek.);
4) ja rezultāts ir neizšķirts, tad armagedons - baltajiem 5 min., melnajiem 4 min.,
neizšķirts tiek ieskaitīts kā melno uzvara.
Pusfināli 14. un 15. novembris. Trešās kvalifikācijas kārtas labākā rezultāta īpašnieks
ar 4. labākā rezultāta īpašnieku; 2. labākā rezultāta īpašnieks ar 3.labākā
rezultāta īpašnieku.
Par 3. un 1. vietu 28. un 29. novembrī.
Izslēgšanas turnīra laikus noteiks turnīra organizators, tā lai tie būtu ērtāki abiem
spēlētājiem.
Apbalvošana. Labākie spēlētāji varēs izpildīt sporta klases ( ne augstākas par 2.
pieaugušo sporta klasi).
Ar diplomiem tiks apbalvoti.
1. - 3. vieta.
Labākā sieviete.
Labākais veterāns U65.
Labākā rezultāta ieguvējs pret 1. - 3. vietu.
Labākā rezultāta ieguvējs bez sporta klases.
1. - 3. vieta U12.
1. vieta S12.
Jaunākais dalībnieks un vecākais dalībnieks.
Labākās partijas autors.

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.

