6. Limbažu starptautiskā šaha festivāla ,,Vidzemes vasara -2017’’
NOLIKUMS
1.Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šahu Limbažu novadā, Vidzemes reģionā, Latvijas šahistu vidū, veicinot
sadarbību ar pārrobežas šahistiem, 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.
Festivālā piedalīsies ,,Vidzemes vasara” dibinātājs, viens no pasaules labākajiem
šahistiem – lielmeistars Aleksejs Širovs
2. Sacensību vadība.
Sacensības atbalsta un organizē: Limbažu novada pašvaldība, sadarbībā ar Latvijas
Šaha Federāciju un Rīgas Šaha federāciju. Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš
(Starptautiskā kategorija) – tālrunis: 28804664 alberts.cimins@inbox.lv; informācija:
www.sahafederacija.lv; www.chessds.lv; http://lv.worldchess64.com/lv/ .Tiesnesis:
Aivars Laizāns /starptautiskā kategorija/– tālrunis: 26498488.Festvāla direktors
Didzis Zemmers: didzis.zemmers@limbazi.lv – tālrunis 26433911. Galvenais
festivāla organizators, koordinators dalībnieku izmitināšanai: Jānis Plitnieks:
janisplitnieks@inbox.lv – tālrunis 29183839 ,koordinators bērnu iesācēju, bērnu un
jauniešu A, B un C grupas turnīram: Ivars Babris: tālrunis 29127554, e-pasts:
ivars@zeltaleja.lv.

3. Sacensību laiks un vieta.
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gadā no 19.jūlija līdz 23. jūlijam, Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā,
Rīgas ielā 16, Limbažos.
4. Festivāla ietvaros notiks sekojoši turnīri:
I. Senioru turnīrs 80+ notiks 19.jūlijā, 7 kārtas, laika kontrole 12 minūtes uz visu
partiju katram šahistam + 3 sekundes par gājienu. Reģistrācija 19.jūlijā. plkst. 12.45.
Sākums plkst. 13.00. Noslēgums un apbalvošana plkst. 17.15. Dalības maksa 5,00
EUR. Limbažnieki bez maksas.
II. Turnīrs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jeb invalīdiem (visām vecuma
grupām) notiks 19. jūlijā, 7 kārtas, laika kontrole 12 minūtes uz visu partiju katram
šahistam+ 3 sekundes par

gājienu

Reģistrācija 19.jūlijā. plkst. 12.45. Sākums

13.00.Noslēgums un apbalvošana plkst.17.15 Dalības maksa 5,00 EUR. Limbažnieki
bez maksas.
III. Bērnu, jauniešu A grupas turnīrs dalībnieku vecums līdz 16 gadiem, ar FIDE
ātrā šaha reitinga aprēķinu ,notiks 20.-21.jūlijā,Šveices sistēma 10 kārtās ar laika
kontroli 10 min. + 5 sek.uz visu partiju katram šahistam. Dalībmaksa 5,- EUR.
Limbažu dalībnieki piedalās bez maksas.
20. jūlijā 6kārtas. Reģistrācija līdz plkst.14-iem,I kārta sākas plkst.14.30.
21. jūlijā 4 kārtas. VII kārtas sākums plkst.11.00. Noslēgums un apbalvošana
plkst.14.15.
Uzvarētāji zēnu un meiteņu vērtējumā saņems olimp.centra Limbaži kausus un
diplomus.2.-3.vietas ieguvēji-diplomus .
Pirmās, otrās vietas ieguvēji zēniem un pirmās vietas ieguvēja meitenēm kā papildus
balva- tiesības piedalīties bez iemaksas galvenajā A grupas turnīrā.
IV. Bērnu B grupas turnīrs, dalībnieku vecums līdz 12 gadiem, ar FIDE ātrā šaha
reitinga aprēķinu, notiks 20.-21.jūlijā, Šveices sistēma 10 kārtās ar laika kontroli 10
min.+ 5 sek.uz visu partiju katram šahistam. Dalībmaksa 5,- EUR. Limbažu
dalībnieki piedalās bez maksas.
20.jūlijā 6 kārtas. Reģistrācija līdz 14.00. I kārta plkst.14.30

21.jūlijā 4 kārtas. VII kārtas sākums plkst.11.oo. Noslēgums un apbalvošana 14.15.
Uzvarētāji zēniem un meitenēm saņems olimp.centra Limbaži kausus un diplomus, kā
papildus balvu-tiesības bezmaksas piedalīties galvenajā A grupas turnirā.,2.-3. vietas
ieguvēji-diplomus.
V. Bērnu iesācēju C grupas turnīrs, dalībnieku vecums līdz 8 gadiem, notiks 20.21.jūlijā,Šveices sistēma 7 kārtās, apdomas laiks 12 min. katram dalībniekam
+ 3 sekundes par gājienu.
. Dalībmaksa 5,- EUR. Limbažu pašvaldības bērni piedalās bez maksas.
20.jūlijā 4 kārtas, reģistrācija līdz plkst.14.00, I kārta plkst.14.30
21.jūlijā 3 kārtas, V kārtas sākums plkst.11.oo. Noslēgums un apbalvošana 14.15.
1.-3. vietas ieguvēji zēniem un meitenēm tiek apbalvoti ar Limbažu olimpiskā centra
kausiem un diplomiem,4.-10.vietai ar diplomiem. Latvijas Šaha federācijas
kvalifikācijas komisija izskatīs sporta klašu piešķiršanu dalībniekiem, kuri būs
izpildījuši normatīva prasības.
VI. Ātrspēles /blics/ turnīrs visiem 21.jūlijā,plkst.17.40, 11 kārtas, laika kontrole 3
min.+ 3 sek., dalībmaksa 7,- EUR, lielmeistari, starptautiskie meistari, nacionālie
meistari ar reitingu ne zemāku par 2401,kā arī limbažnieki – bez dalības iemaksas.
Balvu fondu nosaka galvenais tiesnesis, atkarība no dalībnieku skaita un dalības
iemaksām, to izziņojot pēc 3.kārtas. Plānotais balvu fonds-500,- EUR.
VII. Atklātais turnīrs ātrajā šahā A grupa, 22.-23.jūlijs, 11 kārtas, Šveices sistēma,
laika kontrole 12 min. + 5 sek.
22.jūlijā 5 kārtas, reģistrācija līdz plkst.14.30, I kārta 15.00.
23.jūlijā 6 kārtas,6.kārta sākās plkst.11.00.
Noslēgums un apbalvošana plkst.17.45
Dalībmaksa.
Bez reitinga vai reitingu zemāku par 1601 – 30,- EUR


1601 – 1800 25 EUR



1801 – 2000 20 EUR



2001 - 2200 15 EUR



2201 - 2350 10 EUR



2351 – 2450 5 EUR

Bērniem, jauniešiem, sievietēm 50+,vīriešiem 60+ - 10,- EUR
GM un spēlētāji ar reitingu 2451 un augstāk, sievietēm - 2251 un augstāk, kā arī
Limbažu dalībnieki – bez maksas.
Balvu fonds - 1555,- EUR
1. vieta

400 EUR

2.vieta

350 EUR;

3.vieta

300 EUR;

4.vieta

250 EUR;

5.vieta

200 EUR;

6.vieta

150 EUR;

7.vieta

100 EUR;

8.vieta

50 EUR;

9.vieta

45 EUR;

10.vieta

35 EUR;

Specbalvās - 275,- EUR.
Labākais:
1. Limbažnieks x2
2. Dāma x2
3. Seniors x3 - pa vienam 60+, 70+, 80+
4. Bērni, jaunieši x4
Balvu apmēru nosaka galvenais tiesnesis.
VIII.

Atklātais turnīrs ātrajā šahā B grupa, startē dalībnieki ar reitingu ne

augstāku par 2001, notiek 22.-23.jūlijā, 11 kārtas, Šveices sistēma, apdomas laiks 12
min.+ 5 sek.
Dalībmaksa

10,- EUR. Bērniem, jauniešiem, sievietēm 50+,vīriešiem 60+ 5,- EUR.

Limbažnieki-bez iemaksas.
Balvu fonds 80% no dalībnieku iemaksām.
22.jūlijā 5 kārtas, reģistrācija līdz plkst.14.30, I kārta plkst. 15.oo
23.jūlijā 6 kārtas,6.kārtas sākums 11.00.
Apbalvojamo sarakstu sastāda un publicē galvenais tiesnesis pēc 4.kārtas
Festivāla dalībnieks var saņemt vienu balvu.

Festivāla noslēgums un apbalvošana plkst.17.45
Par dalībnieku veselības stāvokli atbild pats dalībnieks vai komandējošā organizācija.
IX. Iespējama šaha nometne Limbažu un Siguldas bērniem – iesācējiem,
19.-21.jūlijā,Lādezera pamatskolā.
5. Dzīvošana: Limbažu ģimnāzijas internāts -

8,-EUR,

Lādezera pamatskolas

internāts /ar ērtībām/ 9,-EUR.
6. Atpūtas vietas. Lielezera pludmale, dabas taka, skatu tornis, laivas, ūdens
velosipēdi, pludmales volejbola laukumi, tenisa korts stadionā, Tūjas jūrmala 20 km.
7. Ēdināšana. Kafejnīca ,,Viesis”, sacensību vietā. Kafejnīca ,,Pie Zeltītās kļavas”,
Limbažos, Lauku iela,apm.200 m no sacensību vietas.
8. Dalībnieku pieteikumi. Pieteikumi jāiesniedz e-pastā: alberts.cimins@inbox.lv,
tālr.28804664, Alberts Cimiņš, vēlams ne vēlāk par 15. jūliju 2017.g., jāuzrāda vārds,
uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase, FIDE ātrā šaha reitings /ja nav – nacionālais
reitings/.
9. Pieteikumi dzīvošanai: janisplitnieks@inbox.lv,tālr.29183839 Jānis Plitnieks.

Galvenā tiesneša lūgums – savlaicīgi reģistrēties turnīram, esiet iecietīgi pret
organizatoriem. Savukārt, ja esiet pieteikts turnīram, bet kaut kādu iemeslu dēļ
netiekat, lūdzu savlaicīgi paziņojiet galvenajam tiesnesim !
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas līdz festivāla sākumam vai
festivāla gaitā.
Uz tikšanos Limbažos !!!

