
 

 

Olaines novada atklātais šaha turnīrs  

“Vasaras blics Olainē” 

NOLIKUMS 

1. Mērķi un uzdevumi 

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

meistarību un noskaidrot spēcīgākos šahistus ātrspēlē. 

2. Sacensību vadība 

Sacensības organizē Olaines šaha klubs, direktors Normunds Miezis, tālrunis +371 28896298, e-

pasts miezisn@googlemail.com. Galvenais tiesnesis – Alberts Cimiņš, tālrunis +371 28804664, e-

pasts alberts.cimins@inbox.lv. 

3. Sacensību norise 

Turnīrs notiks 2021. gada 23. jūlijā Olaines slidotavā Kūdras ielā 5, Olainē, reģistrācija 

plkst. 15.30-16.00, pirmās kārtas sākums 16.10, turnīra norise plānota līdz 20.30. 

 

Šveices sistēma 11 kārtās ar laika kontroli 5 minūtes uz visu partiju un 3 sekundes par gājienu ar 

FIDE ātrspēles šaha reitinga aprēķinu. 

 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko 

rezultātu), Buholca koeficienta un reitinga sasnieguma turnīrā.  

4. Dalībnieku pieteikumi 

Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas šahists ar FIDE reitingu, vietu skaits ierobežots – 

50 dalībnieki. Piedaloties turnīrā, šahistiem ir jābūt licencētiem Latvijas Šaha Federācijā. 

 

Nosūtot pieteikumu, dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus turnīra norises brīdī noteiktos 

COVID-19 ierobežojumus, ar cieņu un sapratni izturēties pret citiem turnīra dalībniekiem, kā arī ar 

saslimšanas pazīmēm turnīrā nepiedalīties. 

 

Dalībnieku pieteikumus līdz š. g. 22. jūlijam sūtīt uz e-pastu alberts.cimins@inbox.lv, norādot 

dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, FIDE ID numuru, pilsētu vai klubu, sporta klasi, titulu.  

 

Dalības maksa – 5 euro, bērniem un jauniešiem (līdz 18 gadiem), Olaines novada iedzīvotājiem un 

pensionāriem – 3 euro, FIDE titulētiem šahistiem – bez maksas. 

5. Apbalvošana 

Godalgoto vietu (1-3. vieta) ieguvējiem naudas balvas no turnīrā veiktajām iemaksām, labākajam 

olainietim un olainietei, senioram, dāmai, jaunietim un jaunietei – kausi, medaļas un citas 

pārsteiguma balvas.  

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 

 

Šis ir publisks pasākums un tā norise tiek atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot spēlētāja dalību 

šajā pasākumā. Turnīra laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana. 

 

Turnīru atbalsta Olaines Sporta centrs un Olaines novada pašvaldība.  


