
 APSTIPRINU 

 RSVK valdes priekšsēdētājs  

 ____________ Guntars Andersons 

 Rīgā,  2019. gada ___. oktobrī 

  

 

NOLIKUMS 

Rīgas sporta veterānu kluba šaha turnīram 2019 

 

 Mērķi un uzdevumi.  

Sacensības tiek rīkotas, lai:  

 popularizētu un attīstītu šaha sporta veidu starp Rīgas veterāniem;  

 paaugstinātu sporta meistarību; 

 nodrošinātu iespēju sporta veterāniem pārbaudīt spēkus sporta veterānu 

augstākā līmeņa šaha sacensībās; 

 sekmētu iekļaušanos starptautiskajā sporta veterānu kustībā; 

 noteiktu RSVK 2019. gada uzvarētājus. 

 

 Turnīra rīkošanas vieta un laiks.  

Turnīrs notiks 2019.gada 14. decembrī (svētdiena)  plkst. 1100 Maskavas ielā 32-4, 

2.stāvs, Rīgas Šaha federācijas telpās. 

 

 Turnīra norises vadība. 

Kopējo turnīra norises vadību un organizāciju veic RSVK valde.  

Tiešā sacensības rīkošana tiek uzticēta tiesnešu kolēģijai RSVK valdes locekļa  

Jāņa Leļa vadībā. 

 

 Turnīra programma. 

Sacensības paredzēts rīkot: 

 Šahs ar sieviešu un vīriešu veterānu ieskaiti. 

 Sieviešu un kungu konkurencē 5 vecuma grupās: 

 50 + 

 60 + 

 70 + 

                                                                                               - 80+ 

 Turnīra dalībnieki. 

Turnīrā tiek reģistrēti sievietes un vīrieši no 50 gadu vecuma uz 01.01.2019. 

 

 Turnīra kalendārs  

Dalībnieku reģistrācija  14.12.2019  no plkst. 1030  



Turnīrs notiek 8 kārtās pēc Šveices sistēmas. 

Tiesnešu kolēģija kalendārā var veikt izmaiņas atkarībā no dalībnieku skaita.  

 

 Sacensības norises noteikumi 

Sacensības tiek rīkotas pēc FIDE ātrā šaha noteikumiem. Sacensības sistēmā 

tiesnešu kolēģija var veikt izmaiņas ņemot vērā dalībnieku skaitu. 

Turnīrā tiks aprēķināts FIDE ātrā šaha reitings. 

 

 Laika kontrole 

 

Katram dalībniekam 12 min. + 5 sek. līdz partijas beigām. 

 

 Uzvarētāja noteikšana. 

Vietas katrās vecumu grupu sacensībās nosaka pēc maksimālā punktu skaita. 

Vienādu punktu skaita gadījumā : 

1) Uzlabotais Buholcs (atņemot sliktāko rezultātu) 

2) Buholcs 

3) RST (reitinga sasniegums turnīrā) 

  Apbalvošana. 

I vietas ieguvēji katrā vecuma grupā iegūst kausus. 

 Dalībnieki, kuri ieņem 1. – 6. vietu katrās vecuma grupas sacensībās tiek apbalvoti 

ar diplomiem, vērtīgām balvām un RSVK medaļām.  

 Dalības nosacījumi. 

Visi izdevumi par iebraukšanu un izbraukšanu uz un no turnīra sedz paši dalībnieki 

vai komandējošās organizācijas. 

Dalībnieku vietu skaits ierobežots- 52 vietas. 

Turnīra dalības maksa  RSVK biedriem -  bezmaksas,  

Turnīra dalības maksa pārējiem (nebiedriem) – 5,00 EUR. 

Lūdzam apstiprināt savu dalību – turnīra galvenais tiesnesis RSVK valdes loceklis 

Jānis Lelis tālr.: 29556340; e-pasts: jlelis@latnet.lv 

Alberts Cimiņš tālr: 28804664:e-pasts: alberts.cimins@inbox.lv 

 

 

Šis nolikums ir oficiālais izsaukums uz turnīru.   
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