
 

 
 

Ikšķiles novada tempo kausa izcīņa šahā-2017/2018 

Nolikums (septembris-maijs) 

Mērķis: Popularizēt šahu Ikšķiles novadā un Pierīgā. 

Dalībnieki un dalības maksa: Tiek aicināti visi šaha interesanti, sākot ar 2.sporta klasi. 

Dalības maksa – 5 EUR. Pensionāriem un Ikšķiles novada iedzīvotājiem – 3 EUR. 

Organizatori: Ikšķiles novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas šaha federāciju. 

Tiesneši: Galvenais tiesnesis:Nacionālās kategorijas tiesnesis Aivars Laizāns, e-pasts: 

aivars7805@inbox.lv, tālr. 26498488. 

Turnīra direktors: Aldis Viļums,e-pasts:aldis.vilums@gmail.com,tālr.28290684 

 Sacensību norises vieta un izcīņas kārtība: Ikšķiles tautas nams, Lībiešu iela 2, Ikšķile. 
1.posms: 2017.gada 23.septembris (sestdiena) plkst.11.00 

2.posms: 2017.gada 7.oktobris (sestdiena) plkst.11.00 

3.posms: 2017.gada 16.decembris (sestdiena) plkst.11.00 

Paredzēti 6-7 posmi.Iespējamas izmaiņas turnīru datumos, sekojiet informācijai: 

www.sahafederacija.lv 

Izcīņas kārtība un laika kontrole: Turnīrs notiek pēc Šveices sistēmas 8 kārtās, FIDE 

noteikumi.  

Turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings. 10min + 5.sek par katru gājienu. 8 

kārtas. 

Sacensību norises kārtība: 
10:30 – 10:55  Reģistrācija 

10:55 – 11:00  Sacensību atklāšana 

11:00 – 16:00  1.–8.kārta 

16:00 – 16:30  Sacensību noslēgums/apbalvošana 

Vietu noteikšanas kārtība: Katrā posmā tiek piešķirti punkti pirmo sešu vietu ieguvējiem: 

1.vieta – 12.punkti 

2.vieta – 10.punkti 

3.vieta – 8.punkti 

4.vieta – 6.punkti 

5.vieta – 4.punkti 

6.vieta – 2.punkti 

 

Apbalvošana:  
Katrā posmā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem. Sacensību kopvērtējuma 

pirmo trīs vietu ieguvējiem paredzētas naudas balvas atkarībā no dalībnieku skaita (S-65,U-

18,labākā dāma). Lai iekļūtu kopvērtējuma balvās, jāpiedalās vismaz 3 posmos. 

Vietu noteikšanas kārtība 
Ja ir vienāds kopvērtējuma punktu skaits, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kurš ir 

izcīnījis ieskaites posmos augstākas vietas.   

Papildrādītāji atsevišķos posmos vienāda punktu skaita gadījumā: 

1. Uzlabotais Buholca koeficients (atmetot sliktāko rezultātu); 
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2. Buholca koeficients; 

3. RST (Reitinga sasniegums turnīrā). 

Izdevumi: Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un apbalvošanu ar kausiem 

sedz Ikšķiles novada pašvaldība. Izdevumi, kas saistīti ar naudas balvām, tiesnešu, 

sekretariāta apmaksu, kā arī inventāra īri, tiek segti no dalības iemaksām. 

Papildus informācija: 
Nokļūšana uz sacensību norises vietu ar auto, vilcienu vai autobusu. Dzelzceļa stacija atrodas 

1km attālumā no sacensību norises vietas, autobusa pietura 600m. Auto stāvvieta aiz kultūras 

nama. 

 


