
Liepājas rokāde 

06.08.2015 - 09.08.2015 
LIEPĀJA, Stūrmaņa-1, 

Viesnīca Fontaine Royal  

NOLIKUMS 

‘’Superturnīrs’’ 

8 dalībnieki. FIDE noteikumi, apļa sistēma. 

7.kārtas.  

Laika kontrole - 15min. + 5sek. uz partiju 

katram dalībniekam. 

Balvas dalītas netiek. Vietu dalīšanas 

gadījumā augstāku vietu nosaka pēc 

Bergera koeficienta. 

‘’Komandu’’ turnīrs 

Komandā vienlaicīgi spēlē četri dalībnieki  

(vienam jābūt sievietei vai jaunietim līdz 

20.g.v.). 

Rezervistu skaits pieteikumā ne vairāk, kā 

četri. 

FIDE noteikumi. Šveices sistēma. 7.kārtas. 

Laika kontrole - 15min. + 5sek. uz partiju 

katram dalībniekam. 

Uzvarētāju nosaka pēc mazajiem punktiem, 

ja tie ir vienādi, tad vērtē lielos punktus, ja tie 

ir vienādi, tad uzvar sievietes(jaunieša 

galdiņš). 

Komanda spēlē pret komandu. 

“Open’’ turnīrs 

FIDE noteikumi. Šveices sistēma. 13kārtas. 

Laika kontrole - 15 min. +5 sek. uz partiju 

katram dalībniekam. 

Balvas dalītas netiek. Dalībnieks var 

pretendēt tikai uz vienu balvu. 

Vietu dalīšanas gadījumā augstāku vietu 

nosaka pēc: 

1) Uzlabotā Buholca koeficienta ; 

2) Buholca koeficienta; 

3) RST.  

Četri labākie iekļūst superturnīrā 

Ātrspēles turnīrs 

FIDE noteikumi. Šveices sistēma. 13.kārtas. 

Laika kontrole 4min. + 2sek. 

 



IZSPĒLES KĀRTĪBA 

Ceturtdiena, 6. augusts 

12:00 - 14:00 reģistrācija 

14:00 - 14:30 atklāšana 

14:30 - 20:00 ‘’Open’’turnīra 1-6 kārta 

Sestdiena, 8. augusts 

11:00 - 14:30 ātrspēles turnīrs,apbalvošana 

14:30 - 16:00 pusdienas 

16:00 - 20:00 ‘’Superturnīra’’ un ‘’Komandu’’  

                       turnīra 1-4 kārta 

Piektdiena, 7. augusts 

11:00 - 14:00 ‘’Open’’ turnīra 7-9 kārta 

14:00 - 15:30 pusdienas 

15:30 - 19:30 10-13 kārta 

20:00 ‘’Open’’ turnīra apbalvošana 

Svētdiena, 9. augusts 

11:00 - 14:00 ‘’Superturnīra’’ un  

                      ‘’Komandturnīra’’ 5-7 kārta 

14:30 - Festivāla noslēgums, apbalvošana. 

BALVU FONDS  
( VISAS SUMMAS EURO) 

Kopējais balvu fonds sastāda 6200-euro 

‘’Superturnīrā’’ 

1.v. - 1000; 

2.v. - 700; 

3.v. - 500; 

4.v. - 300; 

5.v. - 8.v. - 200; 

‘’Komandturnīrā’’ 

1.v. - 400; 

2.v. - 320; 

3.v. - 240; 

4.v. - 200; 

5.v. - 160; 

6.v. - 80. 

‘’Open’’ turnīrā 

1.) 5.v. - 9.v. - katram 100; 

2.) kopā 8 reitingbalvas pa 50 euro katra 
     - jaunietis, jauniete, seniors, seniore,  
     liepājnieks u.c. 

 

‘’Ātrspēles’’ turnīrā 

1.v. - 250; 

2.v. - 150; 

3.v. - 100; 

4.v. - 50; 

5.v - 30; 

6.v. - 20. 



DALĪBAS MAKSA 

No dalības maksa atbrīvoti - GM,WGM,IM,WIM, 

Dalības maksa ‘’Open’’turnīrā – 20 euro, senioriem, jauniešiem – 15 euro, liepājniekiem 10 

euro 

’’Ātrspēles turnīrā – 5 euro, senioriem, jauniešiem 4 euro, liepājniekiem 3 euro 

‘’Komandturnīrā’’ - 30 euro, liepājniekiem – 20 euro par komandu 

( seniori – 1955. dzimšanas gads un vecāki,  jaunieši – 1997. dzimšanas gads un jaunāki ) 

TURNĪRA DIREKTORS 
Āris Ozoliņš,  

Mob. +37129207601;  

fakss: +37163407208; 

e-mail: ozolins@apollo.lv 

 

TURNĪRA  GALVENAIS TIESNESIS 
Starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš, 

mob.+37128804664; 

e-mail: alberts.cimins@inbox.lv 

 

 


