
Apstiprinu: 

    
IV Starptautiskais Limbažu šaha festivāls ‘’Vidzemes vasara’’  
 

Nolikums 

1.Mērķi un uzdevumi. 
Popularizēt šahu Limbažu novadā, Vidzemes reģionā, Latvijas šahistu vidū, kā arī paaugstināt šaha 

spēles meistarību, noskaidrot spēcīgākos šahistus. 
Festivāla laikā var apvienot šaha spēlēšanu ar aktīvu vasaras atpūtu. 

Limbažu novads un pilsēta atrodas Vidzemes ziemeļrietumos ar diviem ezeriem: Lielezers un 

Dūņezers, kā arī apmēram 20 km attālumā atrodas Rīgas Jūras līcis.  

2. Sacensību vadība. 
Sacensības atbalsta un organizē: Limbažu novada pašvaldība, Aleksejs Širovs sadarbībā ar Latvijas 
Šaha Federāciju un Rīgas Šaha federāciju. 

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664 

alberts.cimins @ inbox.lv ;  www.sahafederacija.lv; www.chessds.lv 
Nacionālās kategorijas tiesnesis: Aivars Laizāns – tālrunis: 26498488 

Turnīra direktors: Didzis Zemmers: didzis.zemmers@limbazi.lv – tālrunis 26433911 
Galvenais festivāla organizators, koordinators dalībnieku izmitināšanai: Jānis Plitnieks: 

janis.plitnieks@inbox.lv – tālrunis 29183839 

3. Sacensību laiks, vieta, dalībnieki, turnīra sistēma un reglaments.  
IV Starptautiskais Limbažu šaha festivāls ‘’Vidzemes vasara’’ notiks no 20.jūlija līdz 26. jūlijam,  

= Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Rīgas ielā 16, Limbažos.  
 Limbažu Šaha nedēļā notiks sekojoši šaha turnīri: 

I Senioru turnīrs 80+, 7 kārtas, laika kontrole 15 minūtes uz visu partiju katram šahistam, dalības 
maksa 4 EUR  

20.jūlijā, reģistrācija no 11.30 
I kārta 12.00; II kārta; 12.35; III kārta : 13.10; IV kārta13.45; V kārta 14.55; VI kārta 15.30; VII 

kārta 16.05; Noslēgums 16.50-17.00.  

II Turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jeb invalīdi (visām vecuma grupām)  

7 kārtas, laika kontrole 15 minūtes uz visu partiju katram šahistam, dalības maksa 4 EUR    
21.jūlijā, reģistrācija no 11.30 

I kārta 12.00; II kārta; 12.35; III kārta : 13.10; IV kārta13.45; V kārta 14.55; VI kārta 15.30; VII 
kārta 16.05; Noslēgums 16.50-17.00. 

Bērnu turnīrs ar FIDE ātrā šaha reitinga aprēķinu 23.-24.jūlijā: 

III A grupa (1999. dz.g.un jaunāki), B grupa (2003. dz.g. un jaunāki) 
Šveices sistēma 9 kārtās ar laika kontroli 10 min.+ 5 sek.  

Turnīra atklāšana 23. jūlijā plkst.14.30; I kārta 15.00; II kārta 15.40;III 16.10; IV kārta 16.50; V 
kārta 17.30. 24. jūlijā VI kārta plkst.11.00: VII kārta plkst.11.40; VIII kārta plkst.12.20: IX kārta 

13.00; noslēgums 14.30 

Iemaksa turnīrā :A turnīrā 5 EUR (Vidzemes šahistiem -50%) 
A turnīra viens labākais jaunietis un labākā jauniete iekļūst RTU open turnīrā un Limbažu A 

turnīrā bez iemaksas (10.-16.08.2015.) un  
B turnīrā: 4 EUR (Vidzemes šahistiem -50%) 

1. vietā Limbažu ''A'' bez iemaksas 

http://www.sahafederacija.lv/
http://www.chessds.lv/
mailto:didzis.zemmers@limbazi.lv
mailto:janis.plitnieks@inbox.lv


IV Ātrspēles turnīrs – visiem 24.jūlijā plkst. Reģistrācija no 16.30 līdz 17.00; I kārta plkst.17.30 
Šveices sistēma 10 kārtas, laika kontrole: 3 min.+ 2sek.  

Dalības maksa 10 EUR, (1995.gada dzimušie un jaunāki, dāmas, seniori kā arī limbažnieki) -
5 EUR. 

Dalībnieki 1999.dz.g un jaunāki – 3 EUR 

Lielmeistari, starptautiskie meistari un šahisti ar FIDE ātrspēles reitingu ne zemāku, kā 2401 
(dāmas 2201) piedalās bez maksas. Balvu fonds -80% no iemaksām. 

Godalgoto vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar piemiņas balvām un kausiem.  

 
 

V Atklātie turnīri ātrajā šahā ‘’A’’ un ‘’B’’ grupās 25.-26.jūlijs Šveices sistēma, 11 kārtas 

25.07. Reģistrācija no 12.30-14.30, 14.30 atklāšana. 
Laika kontrole: abos turnīos 12 min.+ 5sek. 
A turnīrā var piedalīties visi, B turnīrā līdz FIDE ātrā šaha reitingam 2051  

25.07. I kārta- 15.00, II kārta- 15.45, III kārta -16.30,IV kārta- 17.15, V kārta- 18.00 

26.07. VI kārta-11.00, VII kārta-11.45, VIII-12.30,IX kārta-13.15, X kārta- 16.00, 

XI kārta -16.45 

Par dalībnieku veselības stāvokļa atbilstību sacensībām, atbild pats dalībnieks, vai organizācija, kas 
piesaka dalībnieku startam. 

 

Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta  
(atmetot nost labāko un sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta; 3)RST (reitinga sasniegums 

turnīrā.) 
5.Dalībnieku uzņemšana un pieteikumi. 
Pieteikumus jāiesniedz pa e-pastu: alberts.cimins@inbox.lv ne vēlāk kā līdz 2015. gada 20.jūlijam  

plkst. 19.00 jāuzrāda dalībnieka uzvārds, vārds dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ātrā šaha 
reitings, (ja nav,tad nacionālais) pilsēta. 

Lūgums savlaicīgi reģistrēties turnīram, esiet iecietīgi pret organizatoriem. Savukārt ja esat pieteikts 
turnīram un nepiedalīsieties, paziņojiet. 

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

piesaka dalībnieku startam. 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas.  

  

‘’A’’ turnīrā dalības maksa: 
- Bez reitinga – 35 EUR 

- 1701-1800 -30 EUR 
- 1801-1900 – 25 EUR 

- 1901-2050- 20 EUR 
- 2051-2200- 15 EUR 

- 2100-2199-30 EUR 

- 2201-2350-10 EUR 
- 2351-2450-5 EUR 

Dāmas, spēlētāji 1995. gadā dzimušie un jaunāki, seniori 1955. gadā un vecāki maksā 80% no 
uzrādītās iemaksas pēc reitinga, spēlētāji 1999. gadā dzimušie un jaunāki, 60% no uzrādītās 

summas pēc reitinga. 

GM un spēlētāji ar reitingu 2451 un augstāk ( sievietēm 2251 un augstāk) – bez iemaksas. 
Lielmeistariem tiek piedāvāta dzīvošana bez maksas. 

Balvu fonds A turnīrā: 2950 EUR 
I vieta – 500;II vieta – 400; III vieta -300; IV vieta -250;V vieta-200; VI-VII vieta- 150 

VIII-IX vieta-100 EUR. 

Kopējā summa reitinga un speciālajās balvās 800 EUR ( I vieta- 60 ; II vieta-40;- 8 dažādās 
kategorijās)  



‘’B’’ turnīrā dalības maksa: (ar reitingu līdz 2051) – 15 EUR 
Dāmas, spēlētāji 1995. gadā dzimušie un jaunāki, seniori 1955. gadā un vecāki - 10 EUR 
 spēlētāji 1999. gadā dzimušie un jaunāki – 8 EUR 

Kopējais balvu fonds 80% no iemaksām 
 

Papildus pasākumi: 
Futbola mačs bērnu turnīra dalībniekiem 24.jūlijā, 
Futbola mačs galvenā turnīra dalībniekiem 25. jūlijā.(abi mači notiks viesu nama kompleksā 

‘’Noriņi’’ 2 km no turnīra zāles), 
Vadošo Latvijas lielmeistaru meistarklases (pirms bērnu turnīra), iespējams turnīrs zviedru šahā. 

 

Dzīvošana: 
Limbažu ģimnāzijas un arodskolas dienesta viesnīcās – 7 EUR par nakti. 

Atpūtas vietas: 
Lielezera pludmale, dabas taka, skatu tornis, laivas, velosipēdi, volejbols u.c. 

Limbažu stadions, tenisa korts, basketbols. 

Tūjas pludmale, Lembuži apmēram 20 km no Limbažiem. 
 

Ēdināšana: 
1. Kafejnīca turnīra vietā, Rīgas ielā 16 no 11.00-pēdējam klientam, festivāla dienās no 10.00, 

 

 
 


