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Sporta klašu un titulu iegūšanas 

 

NOTEIKUMI 

 

 
1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Latvijas šahisti var iegūt sekojošas sporta klases un nosaukumus: 
- Nacionālais meistars (NM); 
- Meistarkandidāts (MK); 
- I sporta klase; 
- II, III, IV sporta klase. 
1.2. Nacionālā meistara, meistarkandidāta un I sporta klases nosaukumu piešķir Latvijas Šaha 

federācija saskaņā ar saņemtajiem iesniegumiem; 
1.3. II, III un IV sporta klasi piešķir pilsētu, novadu šaha sekciju, specializēto bērnu šaha skolu, 

klubu vadītāji. 
1.4. Turnīros, sākot ar I sporta klases normu un augstāk, jālieto šaha pulksteņi un obligāts 

partiju pieraksts. 
1.5. Ja pie klasifikācijas normas aprēķina tā ir decimāldaļskaitlis, noapaļošanu veic līdz 

tuvākajam puspunktam, bet 0,25 un 0,75 noapaļo uz augšu. 
1.6. Vērā tiek ņemti tikai tie turnīri, kuros noteikta attiecīgā klasifikācijas norma.   
1.7. Klasifikācijas tiesības ir tikai tiem šahistiem, kuri turnīrā nospēlējuši visas savas partijas 

(ja kāds šahists izstājies vai izlaidis, nav ieradies uz kādu partiju, tad viņš šajā turnīrā netiek 
klasificēts). Pie klasifikācijas vērā tiek ņemti tikai spēlēto partiju rezultāti (ja kādam 
šahistam neierodas pretinieks, tad viņš saņem punktu turnīrā, bet šo punktu un partiju pie 
klasifikācijas neņem vērā). 
1.7.1. Izņēmums ir, ja norma vai balle jau ir izpildīta pirms pēdējās kārtas, tad arī pēdējās 

kārtas pretinieka neierašanās gadījumā, norma vai balle tiek piešķirta. 
1.8. Pēc sporta klases vai titula iegūšanas, kas ir augstāks par II sporta klasi (attiecīgi I, MK, 

NM), šahistam, pēc viņa pieprasījuma, ir iespēja saņemt rakstisku apstiprinājumu no 
Latvijas Šaha federācijas par sporta klases vai titula piešķiršanu.  

1.9. Ja šahistam nav individuālā Latvijas reitinga, tad pēc attiecīgās sporta klases piešķiršanas 
viņam tiek piešķirts tai atbilstošs sākuma reitings. 

1.10.  II, III un IV sporta klases jāpiešķir mēneša laikā pēc normas izpildīšanas. 
1.11. Iesniegums par I sporta klases, meistarkadidāta un meistara titula piešķiršanu jāiesniedz 

Latvijas Šaha federācijā 2 nedēļu laikā pēc normas izpildīšanas. Iesniegumam jābūt 
izskatītam un lēmumam par sporta klases vai titula piešķiršanu pieņemtam 1 mēneša laikā. 
1.11.1. Iesniegumā jābūt norādītam vārdam, uzvārdam, dzimšanas datumam, turnīriem, 

kuros balles un normas izpildītas, turnīru datumiem un norises vietai, pretinieku 
sarakstam ar reitingiem, tituliem un pievienotām turnīra tabulu kopijām ar tiesneša 
parakstu. 

1.11.2. Iesniegums jāsūta uz info@sahafederacija.lv 
1.12. I sporta klases un titulu ieguvēji tiks publicēti vismaz reizi pusgadā reitingu sarakstā. 
1.13. Klasifikācijas noteikumi stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī. 
 



2. IV sporta klase 

 
2.1.Lai izpildītu IV sporta klasi, nekvalificētu šahistu turnīrā jāsavāc vismaz 60% punktu. 
2.2.Ja izmanto šaha pulksteņus, minimālais apdomas laiks ir 20 minūtes katram spēlētājam uz 

partiju. 
2.3.Individuālā riņķa turnīrā jābūt izspēlētām vismaz 9 partijām, ja dalībnieku skaits mazāks 

par 10 (tam jābūt lielākam par 5), tad spēlē turnīru divos riņķos (ar katru pretinieku spēlē 
divas reizes – vienu partiju ar baltajiem, otru partiju ar melnajiem). 

2.4.Individuālā turnīrā pēc Šveices sistēmas jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
2.5.Komandu sacensībās jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
 

3. III sporta klase 
 
3.1.Lai izpildītu III sporta klasi, IV sporta klases šahistu turnīrā jāsavāc vismaz 75% punktu vai 

jāizcīna pirmā vieta.  
3.2. Spēlējot pret augstākas klases spēlētājiem III sporta klases pretendentam: spēlējot pret III 

sporta klašu šahistiem turnīrā jāiegūst 50% rezultāts, spēlējot pret II sporta klašu šahistiem 
turnīrā jāiegūst 33% rezultāts, spēlējot pret I sporta klases šahistiem turnīrā jāiegūst 25% 
rezultāts. 

3.3. Minimālais apdomas laiks ir 30 minūtes katram spēlētājam uz partiju. 
3.4.Individuālā riņķa turnīrā jābūt izspēlētām vismaz 9 partijām, ja dalībnieku skaits mazāks 

par 10 (tam jābūt lielākam par 5), tad spēlē turnīru divos riņķos (ar katru pretinieku spēlē 
divas reizes – vienu partiju ar baltajiem, otru partiju ar melnajiem). 

3.5.Individuālā turnīrā pēc Šveices sistēmas jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
3.6.Komandu sacensībās jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
 

4. II sporta klase 
 
4.1.Lai izpildītu II sporta klasi, III sporta klases šahistu turnīrā jāsavāc vismaz 75% punktu vai 

jāizcīna pirmā vieta. 
4.2.Spēlējot pret augstākas klases spēlētājiem II sporta klases pretendentam: spēlējot pret II 

sporta klašu šahistiem turnīrā jāiegūst 50% rezultāts, spēlējot pret I sporta klašu un 
titulētiem šahistiem turnīrā jāiegūst 33% rezultāts. 

4.3.Minimālais apdomas laiks ir 30 minūtes katram spēlētājam uz partiju. 
4.4.Individuālā riņķa turnīrā jābūt izspēlētām vismaz 9 partijām. 
4.5.Individuālā turnīrā pēc Šveices sistēmas jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
4.6.Komandu sacensībās jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 

 
5.  I sporta klase 

 
5.1.Nepieciešamie priekšnoteikumi – divu I klases normu izpildīšana. Lai iegūtu katru no I 

sporta klases normām un iegūtu I sporta klasi jāizpilda attiecīgi kritēriji: 
5.1.1. I sporta klases norma turnīrā: spēlējot pret šahistiem ar I sporta klasi un MK ar 

Latvijas reitingu, kas nav zemāks par 2050, turnīrā jāiegūst 25%, spēlējot pret 
pārējiem I un MK turnīrā jāiegūst 50%, spēlējot pret II klases šahistiem – 75%.  

5.1.2.  Individuālā riņķa sistēmas turnīrā jābūt izspēlētām vismaz 9 partijām.  
5.1.3.  Individuālā turnīrā pēc Šveices sistēmas jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
5.1.4.  Komandu sacensībās jābūt izspēlētām vismaz 7 partijām. 
5.1.5. Partiju pieraksts obligāts, minimālais apdomas laiks katram dalībniekam 1 stunda uz 

60 gājieniem. 
5.1.6. Divas I sporta klases normas ir jāizpilda divu gadu laikā. 

 
6. Meistarkandidāts (MK) 

 



6.1. Lai piešķirtu meistarkandidāta nosaukumu, jāizpilda vismaz divas meistarkandidāta balles 
un meistarkandidāta norma, kā arī jāsasniedz Latvijas reitings 2050 vīriešiem un 1950 
sievietēm. 
 
6.1.1. Meistarkandidāta balle 

 
6.1.1.1.Lai izpildītu meistarkandidāta balli, I sporta klases šahistu turnīrā jāsavāc 

vismaz 75% punktu vai jāizcīna pirmā vieta. 
6.1.1.2.Minimālais apdomas laiks turnīros, kur tiek izpildīta balle, ir viena stunda 

katram dalībniekam uz 60 gājieniem. 
6.1.1.3.Turnīri, kuros tiek skaitīts Latvijas reitings, ir izņēmumi balles izpildīšanas 

kritērijos par laika kontroli. 
6.1.1.4.MK balles iegūšanai jāizspēlē vismaz 9 partijas individuālajā riņķa turnīrā vai 7 

partijas individuālā turnīrā pēc Šveices sistēmas un komandu sacensībās. 
 

6.1.2. Meistarkandidāta norma 
 

6.1.2.1.Lai turnīrā noteiktu MK normu, tajā jāpiedalās ne mazāk kā 4 titulētajiem (MK, 
NM, FM, IM, GM) šahistiem riņķa turnīros vai arī I klases šahistam jātiekas ar 
ne mazāk kā 4 titulētajiem (MK, NM, FM, IM, GM) šahistiem Šveices sistēmas 
turnīros un komandu sacensībās. 

6.1.2.2.Partiju pieraksts obligāts, laika kontrole – ne mazāk kā 1 stunda uz partiju 
katram spēlētājam uz 60 gājieniem. 

6.1.2.3.Turnīri, kuros tiek skaitīts Latvijas reitings, ir izņēmumi normas izpildīšanas 
kritērijos par laika kontroli. 

6.1.2.4.MK normas iegūšanai jāizspēlē vismaz 7 partijas Šveices sistēmas turnīros un 
komandu sacensībās vai vismaz 11 partijas individuālā riņķa sistēmas turnīrā. 

6.1.2.5.MK normas pretendentam turnīrā jāiegūst sekojoši rezultāti spēlējot ar attiecīga 
vidējā reitinga titulētajiem šahistiem: 

 
Titulēto pretinieku (MK, NM, FM, 
IM, GM) vidējais reitings Rezultāts 
2000 - 2050 55% 
2051 - 2100 50% 
2101 - 2150 45% 
2151 - 2200 40% 
2201 - 2250 35% 
2251 - 2300 30% 
2300 < 25% 

 
 
 
 

6.1.2.6.Normas pretendentam jāiegūst sekojoši rezultāti spēlējot ar attiecīga vidējā 
reitinga I sporta klases šahistiem: 
 

I sp.kl. pretinieku vidējais 
reitings Rezultāts 
< 1850  75% 
1851 - 1900 70% 
1901 - 1950 65% 
1950 < 60% 

 



6.2.5.1.MK norma vienlaicīgi ir arī norma 2 MK baļļu piešķiršanai; par 10% mazāk – 
vienas balles iegūšanai. 

6.2.5.2. Sievietēm MK norma ir par 10 % zemāka. 
6.2.5.3.Klasifikācijā tiek ņemtas vērā arī tās partijas, kuras spēlētas ar dalībniekiem, 

kas no turnīra izstājušies. 
 

7. Nacionālais meistars (NM) 
 
Nosaukumu piešķir: 
7.2.  Latvijas čempionam (-nei) šahā. 
7.3.  Šahistam (-tei), kurš (-a) Latvijas čempionātā ierindojies 2. vai 3. vietā, ja augstākas vietas 

ieguvējs jau ir ar Nacionālā meistara, starptautiskā meistara vai lielmeistara nosaukumu. 
7.4. Trīskārtējiem reģionu (Kurzeme, Zemgale, Vidzeme, Latgale) un Rīgas čempioniem. 
7.5.  Šahistiem, kuri izpildījuši LŠF noteiktos normatīvus: 

7.5.5. Šahistam jāiegūst 2 NM balles un jāizpilda NM norma. 
7.5.6. NM balles un normu var izpildīt tikai Latvijas turnīros. 
7.5.7. NM norma ir pielīdzināma 2 NM baļļu izpildei. 
7.5.8. Riņķa sistēmas turnīrā jāizspēlē vismaz 9 partijas. Lai izpildītu NM balli tajā 

jāpiedalās vismaz 4 meistariem (NM, FM, IM, GM), kuru vidējais reitings nav 
zemāks par 2251 vīriešiem (2050 sievietēm). Savukārt, lai izpildītu NM normu, tajā 
jāpiedalās vismaz 6 meistariem (NM, FM, IM, GM), kuru vidējais reitings nav 
zemāks par 2251 vīriešiem un 2050 - sievietēm. 

7.5.9. Šveices sistēmas un komandturnīros NM balles iegūšanai jātiekas ar ne mazāk kā 4 
meistariem (NM, FM, IM, GM), kuru vidējais reitings nav zemāks par 2251 
vīriešiem un 2050 - sievietēm. Savukārt, lai izpildītu NM normu Šveices sistēmas 
un komandturnīros jātiekas ar ne mazāk kā 6 meistariem (NM, FM, IM, GM), kuru 
vidējais reitings nav zemāks par 2251 vīriešiem un 2050 - sievietēm. Kārtu skaits 
Šveices sistēmas turnīros – ne mazāks kā 9, komandturnīros – ne mazāk kā 7. 

7.5.10. Lai izpildītu NM balli spēlējot ar meistariem (NM, FM, IM, GM) jāiegūst 50% 
rezultāts, savukārt pret I sporta klasēm un MK jāiegūst 75% rezultāts. Partijas pret 
zemākas klasifikācijas šahistiem netiek ņemtas vērā. 

7.5.11. Lai izpildītu NM normu spēlējot ar meistariem (NM, FM, IM, GM) jāiegūst 55% 
rezultāts, savukārt pret I sporta klasēm un MK jāiegūst 80% rezultāts. Partijas pret 
zemākas klasifikācijas šahistiem netiek ņemtas vērā. 

7.5.12. Turnīra galvenajam tiesnesim jābūt ar ne zemāku kā nacionālo kategoriju. 
7.5.13. Minimālā laika kontrole ir 1 stunda uz 60 gājieniem katram dalībniekam. 

7.6. Šahistiem, kuru reitings Latvijas reitingu sarakstā šobrīd 2300 vai lielāks, ir iespēja iegūt 
Nacionālā meistara nosaukumu, iesniedzot iesniegumu Latvijas Šaha federācijā un 
samaksājot titula iegūšanas maksu 20 LVL apmērā. 

7.7. Šahistiem, kuru reitings Latvijas reitingu sarakstā šobrīd ir 2250 – 2299, ir iespēja iesniegt 
iesniegumu Latvijas Šaha federācijā, norādot savus sasniegumus Latvijas šahā un 
samaksājot 30 LVL. Iesniegums tiek izskatīts nākamajā Latvijas Šaha federācijas valdes 
sēdē. Latvijas Šaha federācijas apstiprinoša lēmuma par titula piešķiršanu gadījumā, 
jāsamaksā titula iegūšanas maksa 20 LVL apmērā. 

  
 
  
  
 


