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Latvijas 2011. gada atklātā čempionāta 

NOLIKUMS 

Mērėis. 

Noskaidrot Latvijas spēcīgākos šahistus vīriešu un sieviešu konkurencē 2011. gadā. 

Sacensību organizators. 

Latvijas Šaha Federācija. 

 Laiks un vieta. 

2011. gada 26. jūnijs – 1. jūlijs, atpūtas bāze „Mežezers”, Latvija. 

  

SpēĜu grafiks. 

Datums Notikums Laiks 

26. jūnijs Reăistrācija līdz plkst.17.30 

  1. kārta 18.00 

27. jūnijs 2. kārta 11.00 

  3. kārta 16.00 

28. jūnijs 4. kārta 11.00 

  5. kārta 16.00 

29. jūnijs 6. kārta 11.00 

  Blicturnīrs (4 min. + 2 sek.) 17.00 

30. jūnijs 7. kārta 11.00 

  8. kārta 16.00 

1. jūlijs 9. kārta 11.00 

  Noslēgums ≈ 14.00 

  

Sacensību dalībnieki. 

Latvijas un ārvalstu šahisti vismaz ar I sporta klasi šahā. 

IzcīĦas kārtība. 

Sacensības notiks pēc Šveices sistēmas 9 kārtās. Sacensībās tiks apskaitīts FIDE reitings. 

Apdomas laiks. 

1,5 stundas uz partiju un 30 sekundes par izdarīto gājienu katram spēlētājam. 

Vērtēšana. 

Vietas tiks noteiktas atbilstoši absolūtajam punktu skaitam. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas 

nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca; 2) Buholca; 3) PPK koeficienta. 

Apbalvošana. 

1. – 3. vietu ieguvēji Latvijas čempionātā vīriešu un sieviešu konkurencē tiks apbalvoti ar diplomiem un 

naudas balvām. Minimālais balvu fonds – 500 LVL. 

Par Latvijas 2011. gada čempioniem vīriešu un sieviešu konkurencē tiks atzīti labākie šahisti, kas 

pārstāv Latvijas Šaha Federāciju. 



Izdevumi. 

Sacensību rīkošanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz Latvijas Šaha Federācija. Dalībnieku 

ceĜa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki vai komandējošās organizācijas. 

Dalības maksa Latvijas čempionātā – 10 LVL 

(15 LVL šahistiem, kuri nepārstāv klubu, kas ir LŠF biedrs). 

No iemaksām atbrīvoti GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM. 

Pieteikumi. 

Pieteikumus sūtīt pa e-pastu ilze.beerzina@gmail.com līdz 2011. gada 20. jūnijam. Pieteikumā 

jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase, kā arī ELO (ja nav ELO, tad 

nacionālais) reitings. 

Dzīvošana. 

Organizators piedāvā iespēju dzīvot atpūtas bāzē „Mežezers”, kas atrodas tieši spēlēšanas vietā. 

Pieejami 2 vietīgi un 4 vietīgi numuri   –  8 LVL no personas par diennakti. 

Vasaras mājiĦas – bez ērtībām (jāĦem līdzi guĜammaisi) – 1,5 LVL no personas par diennakti. 

Telšu laukums – 3 LVL par telti (bērniem no 7 – 14 g. – 1 LVL) par diennakti. 

Organizators nodrošina bezmaksas dzīvošanu un ēdināšanu 4 lielmeistariem (GM, WGM). Gadījumā, ja 

čempionātā piedalās vairāk nekā 4 lielmeistari, tad prioritāte ir: 

1) vīriešu lielmeistariem, kas piedalījušies iepriekšējo gadu Mežezera turnīros; 

2) vīriešu lielmeistariem ar augstāku ELO reitingu; 

3) sieviešu lielmeistarēm, kas piedalījušās iepriekšējo gadu Mežezera turnīros; 

4) sieviešu lielmeistarēm ar augstāku ELO reitingu. 

Atpūtas iespējas. 

Brīvajā laikā ir iespējamas dažādas atpūtas iespējas: 

1)      peldēšana, braukšana ar laivu un katamarāniem, makšėerēšana blakus esošajā Odzes ezerā; 

2)      basketbols, futbols, volejbols; 

3)      sauna; 

4)      pastaigas un ogošana brīvā dabā u.c. 

NokĜūšana. 

Atpūtas komplekss „Mežezers” atrodas Odzes ezera krastā.127 km (1,5 stundu brauciens) no Rīgas pa 

Daugavpils šoseju. Braucot pa PĜaviĦu apvedceĜu nogriezties pagriezienā uz ĒrgĜiem (sekot reklāmas 

plakātiem dzeltenā krāsā). Pie pagrieziena uz ĒrgĜiem labajā pusē atrodas benzīntanks LUKOIL. Pēc 4 

km seko norāde pagriezienam pa labi, “Mežezers sporta un atpūtas bāze 1,5 km”. 

Kontakti: LŠF valdes locekle Ilze BērziĦa, ilze.beerzina@gmail.com, telefons: + 371 29735840 

Sacensību organizators ir tiesīgs veikt nepieciešamās izmaiĦas nolikumā, ja tas nepamatoti neaizskar 

kāda dalībnieka intereses. Sūdzība par iespējamo interešu aizskārumu ir iesniedzama Latvijas Šaha 

Federācijas valdei, vienlaicīgi ar garantijas naudu 50 LVL apmērā. Sūdzība tiks izskatīta nākamajā 

valdes sēdē. Gadījumā, ja sūdzība tiks apmierināta, garantijas nauda tiks apmaksāta. 
 


