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    STARPTAUTISKĀ  BĒRNU  UN JAUNIEŠU   ŠAHA  FESTIVĀLA  “BALTIC OPEN - 2015” 

 

N O L I K U M S 
  VADĪBA 

  Starptautisko bērnu-  un jauniešu  šaha   festivālu  “Baltic open -2015”  organizē        Liepājas  

Kompleksās  sporta skolas šaha nodaļa ar Liepājas Domes Sporta pārvaldes un sponsoru atbalstu. 

 

 LAIKS  UN  VIETA 

Festivāls  notiek     Liepājas Kompleksās sporta skolas šaha nodaļas telpās un Liepājas Olimpiskā 

sporta centrā  no š.g 28.jūnija līdz 1.jūlijam. 

DALĪBNIEKI, IZCĪŅAS KĀRTĪBA, UZVARETĀJU NOTEIKŠANA 

Aicināti piedalīties jaunie šahisti no   Norvēģijas, Polijas ,Baltkrievijas , Krievijas, Igaunijas, Lietuvas 

un Latvijas.  

Sacensības individuāli-komandu. Komandas sastāvā 3 dalībnieki (vienas komandas dalībnieki var  spēlēt savā 

starpā).  

Vecuma grupās: 1998.-2000. un 2001-2003.g.dz. –turnīrs “A” un  2004.g.dz.un jaun. turnīrs “B”.  

FIDE noteikumi. Šveices sistēma, 7  kārtas . Apdomas laiks 50 min+10 sek. katram dalībniekam  uz  partiju. 

Uzvarētājus individuālājā un komandu ieskaitē nosaka pēc  lielākas punktu summas. Vietu dalīšanas gadījumā  

vietas  individūalājā ieskaitē  nosaka  datorprogramma: a) uzlabotais Buhgolcs b)  Buhgolcs  c) Progresa 

koeficients. 

Komandām vietu dalīšanas gadījumā augstāku vietu nosaka pēc: a) komandu dalībnieku  vietu summas b) 

augstākas vietas komandas dalībniekam . 

Sacensības ir atlases posms Pasaules un Eiropas jauniešu čempionātiem zēniem.  

Viens dalībnieks iegūst tiesības spēlēt PEČ 2015. gada atlases turnīra finālā: 

*1998.-1999. g.dz.grupā  ja izcīnīta 1.-3. vieta vai labākais Latvijas pārstāvis( ne zemāk par 5.vietu); 

*2000.-2001. g.dz.grupā  ja izcīnīta 1. – 4. vieta vai labākais Latvijas pārstāvis( ne zemāk par 

6.vietu); 

-2002. – 2003. gadā dzimušo grupā , ja izcīnīta 1. – 8. vieta vai labākais Latvijas pārstāvis( ne zemāk par 

10.vietu);  

- 2004. – 2005. gadā dzimušo grupā  ja izcīnīta 1. – 3. ieta  vai labākais Latvijas pārstāvis( ne zemāk par 

5.vietu); 

-2006. – 2007. gadā dzimušo grupā  ja izcīnīta 1. – 5. vieta  vai labākais Latvijas pārstāvis( ne zemāk par 

7.vietu); 

- 2008. gadā dzimušo un jaunāku grupā , ja izcīnīta 1. – 8. vieta vai labākais Latvijas pārstāvis( ne zemāk par 

10.vietu) 
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 FESTIVĀLA   PROGRAMMA 

Liepājas Kompleksās sporta skolas šaha nodaļas telpās  (Rīgas ielā 8) : 

 

28.jūnijā  -   15.00 -17.00   dalībnieku reģistrācija,    

 

    16.00    ātrspēles  turnīrs.                 Var piedalīties visi interesenti.  
 

Liepājas Olimpiskā centrā (Brīvības ielā 39) 

29.jūnijā   -  12.30-13.30  dalībnieku reģistrācija  ;  

          14.00  sacensību atklāšana         

         14.30-19.00   1.,2.kārta 

 

30.jūnijā 10.00-  14.00 3.,4.,kārta; 

  15.00-  17.00 5.kārta; 

1.jūlijā  10.00-14.00 6.,7.kārta. 

  ¬15.00  noslēgums un turnīra uzvarētāju apbalvošana   

APBALVOŠANA 

1.-3. vietu ieguvēji- individuājā un komandu ieskaitē  katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar diplomiem, 

medaļām  un suvenīriem. Organizatori paredz arī specbalvas. 

 

IZDEVUMI 

Izdevumus, saistītus  ar turnīra organizēšanu, sedz  Liiepājas Domes Sporta pārvalde,  Liepājas Kompleksā 

sporta skola   un ,daļēji ,sponsori. Izdevumus, kuri saistīti ar dalībnieku nosūtīšanu uz  sacensībām , sedz  

komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. 

  

DALĪBAS MAKSA UN PIETEIKUMI  

Dalības maksa sacensību dalībniekiem –  4 EUR.  

Par ātrspēles turnīru  - 2 EUR. Turnīra dalībniekiem par  ātrsspēles turnīru papildus nav jāmaksā. 

Iepriekšējie pieteikumi līdz 15.jūnijam -fakss +3713423226,mob.+37129662417 (Gaļina Sudmale),  

e-pasts galina.sudmale@gmail. com 

Turnīra organizatori var palielināt dalības maksu + 2 EUR  , ja  dalībnieks pieteikts pēc 15.06 . 
 

!!!  Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas 

piesaka dalībnieku startam. 

 

TURNĪRA RĪKOTĀJI, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ,  PATUR TIESĪBAS VEIKT IZMAIŅAS 

NOLIKUMĀ 

 

 

 


