
 

 

 

3. Limbažu starptautiskais šaha festivāls „Vidzemes vasara 2014” . 
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3. Limbažu starptautiskais šaha festivāls „Vidzemes vasara 2014” notiek pateicoties 
Limbažu novada pašvaldības domes atbalstam, Limbažu pilsētas pašvaldības,Limbažu pagasta 

pašvaldības un Rīgas pilsētas šaha federācijas atbalstam. Savu dalību un atbalstu festivālam 
pieteicis Limbažu festivāla iniciators un aizsācējs, viens no Latvijas un pasaules spēcīgākajiem 

šahistiem, 2014.gada zelta medaļas īpašnieks Krievijas komandu turnīra favorīkomandā, 

starptautiskais lielmeistars Aleksejs Širovs.  
Festivāla mērķis popularizēt šahu Limbažu apriņķī, Vidzemē un Latvijā, iesaistot spēlētājus 

no citām valstīm, tādējādi arī veicinot sadarbību un draudzību ar pārrobežas šahistiem.  
Festivāls notiks no 2014. gada 24. jūlija līdz 27. jūlijam Limbažu novada pašvaldības 

administratīvajā ēkā, Limbažos, Rīgas ielā 16. 

 Limbažu pilsēta atrodas ezera „ Lielezers” krastā un apmēram 20 km no Rīgas jūras 
līča,kur ir apdzīvotā vieta Tūja ar pludmali un kafejnīcu. Festivāla dienās var apvienot šaha spēli ar 

aktīvu vasaras atpūtu.  
 

Festivāla ietvaros notiks sekojoši turnīri: 

 
1.    Bērnu turnīrs A grupā    -  piedalās dalībnieki 1998. gadā dzimušie un jaunāki. 

       Spēles pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar laika kontroli 10 min. visai partijai + 5 sek par katru 
        izdarīto gājienu. Turnīra sākums 24.jūlijā plkst.14:30. Turnīra beigas  25.jūlijā plkst.13:30.  

       Dalībmaksa 4,00 EUR no dalībnieka. 

 2 labāko rezultātu uzrādījušie zēni un viena meitene 
       iegūst tiesības bezmaksas startam RTU A grupas turnīrā š.g. 16.-24.augustā. 

 
      Apbalvošana A gr. sekoj. nominācijās: pirmās vietas ieguvušais zēns un meitene tiek apbalvoti 

ar Olimpiskā centra „Limbaži” kausu un diplomu.2.-6.vietai zēni un 2.-6.vietai meitenes meiteņu 

konkurencē, tiek apbalvoti ar Limbažu novada pašvaldības diplomiem.Iespējamas balvas. 
  

2.   Bērnu turnīrs B grupā    -   piedalās dalībnieki 2002. gada dzimušie un jaunāki. 
      Spēles pēc Šveices sistēmas 9 kārtās ar laika kontroli 10 min visai partijai + 5 sek par katru 

      izdarīto gājienu. Turnīra sākums 24.jūlijā plkst.14:30.  Turnīra beigas  25.jūlijā plkst.13:30.  

      Dalībmaksa 3,00 EUR no dalībnieka. 
 

Abalvošana B gr. sekoj. nominācijās:pirmās vietas ieguvušais zēns un meitene tiek apbalvoti ar 
Olimpiskā centrs „Limbaži” kausu un diplomu. 2.-6.vietai zēni un 2.-6.vietai meitenes meiteņu 

konkurencē,tiek apbalvoti ar Limbažu novada pašvaldības diplomiem.Iespējamas balvas. 

 
Nominācijā „Labākā šaha mācību iestāde”- ar Limbažu novada pašvaldības Atzinības rakstu tiks 

apbalvots treneris,kura audzēkņi būs uzrādījuši augstākos rezultātus kopā A un B grupas 
turnīros,bet mācību iestāde-apbalvota ar Olimpiskā centra „Limbaži”kausu.  

Nominācijā „Aktivākā šaha mācību iestāde”apbalvos bērnu treneri,kurš būs iesaistījis visvairāk 

dalībniekus festivāla bērnu turnīros,bet mācību iestāde saņems Olimpiskā centra „Limbaži” kausu. 
    Apbalvojamos noteiks sacensību galvenais tiesnesis.    

 
3.   Blicturnīrs    -    atvērts visiem šaha  spēlēt gribētājiem. 



      Turnīra sākums 25.jūlijā plkst.17:00. 
      Spēlēs pēc Šveices sistēmas 9 kārtās, ar laika kontroli 3 min visai  partijai + 2 sek par katru 

      izdarīto gājienu.Dalībmaksa 8,00 EUR no dalībnieka, jauniešiem, 1994.gadā dzimušiem un 

      jaunākiem, sievietēm, pensionāriem un invalīdiem 5,00 EUR. 1998.gadā dzimušiem un 
      jaunākiem – 3,00 EUR. Lielmeistariem, strptautiskiem meistariem un šahistiem ar FIDE 

      reitingu ne zemāku par 2401, sievietēm  ne zemāku par  2201 – bezmaksas. 
 

      Balvu fonds 80 % no dalības maksas.Nominācijas -   1.-6.vietas ieguvēji,3 labāko rezultātu 

ieguvušās dāmas,labākais jaunais šahists,labākā jaunā šahiste,3 labākie veterāni 1944.g.dzim.un 
vecāki,labākā dāma un 3 labākie kungi dalībnieki no Limbažu novada.Atkarībā no dalībnieku 

skaita,sacensību galvenajam tiesnesim iespējams veikt nomināciju korekcijas. 
 

4.    Atklātais turnīrs A grupā  -  atvērts visiem šaha  spēlēt gribētājiem. 

       Turnīrs notiek no 26.-27. jūlijam. Sākums 26.jūlijā plkst.15:00. 
       Spēlēs pēc Šveices sistēmas 11 kārtās, ar laika kontroli 12 min visai partijai + 5 sek par katru 

       izdarīto gājienu. Dalībmaksa dalībniekiem ar reitingu zemāku par 1701 vai bez reitinga – 30 
       EUR, 1701 līdz 1800 – 25,00 EUR, 1801 līdz 1900 – 20,00 EUR, 1901līdz 2000 – 15,00 EUR, 

       2001 līdz 2094 – 12,00 EUR, 2095 līdz 2200 – 10,00 EUR, 2201 līdz 2300 – 8,00  EUR, 2301  

       līdz 2400 – 6,00 EUR, 2401 līdz 2450 – 5,00 EUR. 
       Sievietēm, jauniešiem ( kuri ne vēcāki par 1994.gadā dzimušie), veterāni, kuri dzimuši līdz 

       1954.gadam (ieskaitot) dalības maksa ir 80% no atbilstošā reitinga maksas. Šahistiem, kuri  
       dzimuši pēc 1998. gada (ieskaitot) maksā 50 % no dalības maksas. Lielmeistari un šahisti ar 

       FIDE reitingu,kas nav zemāks par 2451, sievietes ar reitingu, kas nav mazāki par 2251 no  

       dalības maksas atbrīvoti. Lielmeistariem tiek nodrošināta bezmaksas naktsmītnes. 
 

       A grupas balvu fonds 2150,00 EUR 
       Dalībniekam par 1. vietu         -          400,00 EUR; 

                            par 2. vietu         -          300,00 EUR; 

                            par 3. vietu         -          250,00 EUR; 
                            par 4. vietu         -          200,00 EUR; 

                            par 5.- 6. vietu    -         150,00 EUR; 
                            par 7.-8. vietu     –         100,00 EUR. 

 

       Specbalvas un reitingbalvas – 500,00 EUR. 
 

       Dalībnieks var saņem ne vairāk par vienu balvu. 
 

5.    Atklātais turnīrs B grupā  -  kurā piedalās šahisti ar FIDE reitingu mazāku par 2095. 

       Turnīrs notiek no 26.-27. jūlijam. Sākums 26.jūlijā plkst.15:00. Spēlēs pēc Šveices sistēmas 11 
       kārtās, ar laika kontroli 10 min visai partijai + 5 sek par katru  izdarīto gājienu.  

       Dalībmaksa 10,00 EUR. Sievietēm un šahistiem, kuri dzimuši pēc 1994. gada (ieskaitot) un 
       kuri dzimuši līdz 1954.gadam (ieskaitot)  dalībmaksa – 7,00 EUR. Šahistiem, kuri dzimuši pēc 

      1998. gada (ieskaitot) dalības maksa – 5,00 EUR. 

 
       B grupas balvu fonds 75 % no B grupas dalības maksas ( ja balvu fonds tiks palielināts, tad 

       par to būs papildus informācija). 
 

       Festivāla turnīri notiek pēc FIDE noteikumiem un reitinga aprēķināšanas ātrajā šahā. 

 
Nakšņošanas iespējas : 

1. Igates pils,Vidrižu pagasts, 17 km no Limbažiem,viesu māja 
„Vecmuiža” 24 km no Limbažiem un apm.7 km no Tūjas 

jūrmalas,Salacgrīvas novads.Informācija un pieteikšanās -  



t.29245500,www.igatespils.lv .Vietu skaits un izcenojumi precizējami, 
piesakoties dzīvošanai.  

2. Umurgas pamatskola,7,5 km no Limbažiem, 12 vietas (kā rezerves 

variants),pieteikties pie J.Plitnieka 
3. Limbažu pilsētas gimnāzijas internāts. Vietu skaits – 34 (7 četrvietīgas 

istabiņas,2 trīsvietīgas istabiņas . 6,00 EUR no cilvēka par 
diennakti).Pieteikties pie J.Plitnieka 

4. Limbažu Profesionālā vidusskola, 1,5 km no Limbažiem. Vietu skaits – 

50 (četrvietīgas istabiņas, 6,00 EUR no cilvēka par 
diennakti).Pieteikties pie J.Plitnieka 

5. Viesumāja „Lauciņi”,Limbažu pagasts,16 km,izcenojumi,sākot no 8-, 
EUR.Pieteikties pa t.29466955 Spīdola 

                    

10 – 15. km rādiusā no Limbažiem ir iespējama  nakšņošana vēl vairākās viesu 
mājās(skat.Limbažu mājas lapā- www.limbazi.lv) 

 
Iespējamās atpūtas vietas: 

                                      

1. „Lielezera”  pludmale : dabas taka, skatu tornis, laivas un ūdens 
velosipēdi, volejbola laukumi. 

2. Limbažu stadionā : tenisa un basketbola laukumi. 
3. Pludmales- Tūjā un Lembužos (apmēram 20 km no Limbažiem). 

4. Limbažu muzejs,pilsdrupas – Burtnieku iel.7 

 
Ēdināšanas iespējas: 

                                      1.    Kafejnīca sacensību vietā Rīgas ielā 16, darba laiks festivāla dienās no  
                                             09:50 – līdz pēdējam apmeklētājam. 

2. Kafejnīca „ Pilsmuižas krodziņš”, Burtnieku ielā 7,  

       festivāla laikā ir speciāla ēdienkarte ar pazeminātām cenām un piegādi 
Limbažu pilsētas robežās. 

 
 

 

 
Kontakti:                       1.    Festivāla direktors Didzis Zemmers (Latvija, Limbaži),  

                                             e-pasts: didzis.zemmers@limbazi.lv, telef. 26433911. 
                                      2.    Galvenais festivāla organizators, dalībnieku izmitināšanas 

                                              koordinators Jānis Plitnieks ( Latvija, Limbaži), 

                                              e-pasts: janisplitnieks@inbox.lv, telef.29183839 
                                      3.     Galvenais tiesnesis un dalībnieku koordinators – starptautiskās 

                                              kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš (Latvija, Rīga),  
                                              e-pasts: alberts.cimins@inbox.lv, telef. 28804664,  

                                              tiesnesis Aivars Laizāns, telef. 26498488. 

 
Dalībnieku pieteikšnās ieteicama ne vēlāk par 20. jūliju.  

 
     LAIPNI  LŪGTI  LIMBAŽOS ! 
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