
Olaines Šaha pavasaris  bērniem - 2019 

 
1.Mērķi un uzdevumi:  

popularizēt šahu Olaines pilsētā, novadā un 
Latvijā; paaugstināt šaha spēles meistarību,  
veicināt sadarbību starp Latvijas bērnu šaha treneriem; 
noskaidrot spēcīgākos šahistus bērniem. 

 
2. Sacensības organizē: Olaines Šaha klubs sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju, Rīgas Šaha 
federāciju un Olaines Sporta centru.  
Informācija: Olaines šaha trenere Guna Skujiņa: guna.skujina@inbox.lv vai Olaines Šaha kluba valdes 
loceklis Normunds Miezis: miezisn@gmail.com  

 
Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (IA) – tālrunis: 28804664 alberts.cimins@inbox.lv 

 
3. Sacensību laiks un vieta: 2019. gada 11. maijs, plkst. 11.00, Olaines sporta nama lielā sporta 
zāle, Zemgales iela 33 a, Olaine. 

 
4. Sacensību dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments:  
A TURNĪRS: skolēni  ar I un II sporta klasi, 

 
B TURNĪRS: skolēni  ar III un IV sporta klasi, 
 
 

C TURNĪRS: skolēni iesācēji.  
 
Visu trīs turnīru dalībnieku maksimālais kopskaits– 150. 

 
Reģistrācija plkst. 10.00 -10.45; 1. kārta plkst. 11.00, noslēgums ap plkst.16.00;  
Šveices sistēma 8 kārtās, laika kontrole: 11 minūtes uz partiju + 4 sekundes par katru gājienu, 
sākot no pirmā (11+4). Pēc četrām partijām plānots pusdienu pārtraukums (blakus norises vietai ir 
veikals Maxima, pieejama picērija, kā arī pusdienas var paņemt līdzi no mājām). 

 
Turnīros ''A'' un ''B'' tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings. Par dalībnieku veselības stāvokli atbild 
pats dalībnieks. 

 
Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko 
rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā); C turnīrā: 3. papildrādītājs -
PPK (pieaugušais pa kārtām). 

 
5. Pieteikšanās: līdz 9. maijam plkst. 19.00  alberts.cimins@inbox.lv  
Dalībniekiem, kuriem nav FIDE ID numura, lūdzam iesūtīt dzimšanas datus (datums, mēnesis, 
gads). Pieteikuma forma:  

1. Uzvārds Vārds Turnīrs: A, B, C Sporta 
klase 

Reitings 
 

Dzimšanas 
gads 

FIDE ID Klubs, pilsēta, treneris 

 

Dalībnieku saraksts, izloze un rezultāti: http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=LAT 
 

Dalības maksa: Olaines novada šahistiem - 3 EUR, pārējiem 5 EUR. 
 
6. Apbalvošana:  

paredzētas līdzdalības medaļas katram dalībniekam, 
balvas (kausi, medaļas, diplomi) uzvarētājiem, speciālas balvas labākajiem no Olaines Sporta 
centra un labākajām meitenēm, kā arī iespējamas pārsteiguma balvas.  
Dalībnieks var saņemt tikai vienu balvu.  

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
 
Šeit ir vieta Jūsu reklāmai! 
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