
Ātrspēles šaha turnīrs 

Riga Old Town blitz 

NOLIKUMS 

 

Mērķis 
Popularizēt šahu Latvijas šahistu vidū;  

Paaugstināt ātrspēles šaha meistarību. 

 

Sacensību vadība 
Sacensības organizē Latvijas šaha federācija sadarbībā ar Junior Achievement Latvia 

līderprogrammu. 

Turnīra direktors: Elisa Granovska, tālr. 28807172, granovskaelisa@gmail.com 

Direktora vietnieks: Kristers Roberts Jansons, tālr. 20212925 

Galvenais tiesnesis: Aivars Laizāns (IA), tālr.26498488, aivars7805@inbox.lv  

 

Laiks un vieta 
2021. gada 18.augusts (trešdiena) 

Turnīra sākums plkst. 16.00 

Adrese - Rīgā, ''Victory pub'' bārā, Tirgoņu ielā 10 

 

Dalībnieki 
Sacensībās var piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzaicinātie viesi; 

Vietu skaits ierobežots. 

 

Tunīra sistēma 
Tiks apskaitīts FIDE ātrspēles reitings. 

Turnīrs notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas: 

Ātrspēles(Blics) čempionātā: laika kontrole: 4 min. + 2 sek., 9 kārtas. 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta 

(atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3) RST (reitinga sasniegums 

turnīrā.) 

 

Apbalvošana  
Tiks apbalvotas 1.-3 vieta un dāmu balvas  

Paredzēti kausi un simboliskas balvas no iemaksām. 

 

Pieteikšanās  
Pieteikumi: Aivars Laizāns, e-pasts: aivars7805@inbox.lv, mob.t. 26498488. 

Jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds, dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ID, pilsēta vai 

klubs.  

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus 

saistībā ar COVID-19 uz turnīra norises brīdi. 

Dalības maksa turnīrā- 7 EUR 

Savlaicīga reģistrācija līdz 18.augusta 13.00 

Turnīrā var piedalīties: vakcinētie, izslimojušie un testu nodevušie 48 stundas pirms 

pasākuma. Dalībniekiem būs jāuzrāda pirms turnīra; apliecinājums par vakcinēšanos, 

mailto:aivars7805@inbox.lv


pārslimošanu ar Covid-19 vai tests. Bērni 7- 12 gadu vecumā (ieskaitot)-bez 

ierobežojumiem.  

 

Citi noteikumi 
Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks vai 

organizācija, kas piesaka dalībnieku startam. 

Šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos, fiksējot 

arī jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un 

filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības 

regulas 6.panta 1.punkta e) apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un 

sporta nozares mājaslapās, www.sahafederacija.lv; oficiālajos sociālo mediju kontos. 

Turnīru rezultāti tiks publicēti: www.chess-results.com Datu apstrādes termiņš – 

pastāvīgi. 

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 

http://www.chess-results.com/

