VII Limbažu starptautiskais šaha festivāls
VIDZEMES VASARA 2018
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi.
Popularizēt šahu Limbažu novadā, Vidzemes reģionā, īpaši jaunatnes vidū, veicinot
sadarbību ar ārzemju šahistiem, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību, noskaidrot spēcīgākos
šahistus. Festivāla laikā šaha spēlēšanu apvienot ar aktīvu vasaras atpūtu.
2. Sacensību laiks un vieta.
VII Limbažu starptautiskais šaha festivāls VIDZEMES VASARA 2018 notiks no 4. jūlija
līdz 8. jūlijam, Limbažu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, Rīgas ielā 16, Limbažos.
3. Sacensību vadība.
Sacensības atbalsta un organizē Limbažu novada pašvaldība, sadarbībā ar Olimpisko
centru Limbaži un Latvijas Šaha Federāciju. Festivāla direktors Didzis Zemmers:
didzis.zemmers@limbazi.lv – tālrunis 26433911; galvenais organizators Ivars Babris: e-pasts:
ivars@zeltaleja.lv – tālrunis 29127554. Galvenais tiesnesis Elmārs Berķis /starptautiskā
kategorija/: e-pasts: elmars.berkis@inbox.lv – tālrunis: 29568845. 1. tiesnesis Aivars Laizāns
/starptautiskā kategorija/: aivars7805@inbox.lv – tālrunis: 26498488; 2. tiesnesis Andres Karba
/Igaunija/ e-pasts: andres.karba@gmail.com – tālrunis +3725546944.
4. Sacensību dalībnieki.
Festivālā piedalīsies Vidzemes vasara dibinātāji: viens no pasaules labākajiem šahistiem,
lielmeistars Aleksejs Širovs un Limbažu šaha veterāns Jānis Plitnieks. Klasiskā šaha turnīrā
piedalās jaunieši (U-10 un U-16 grupas) ar reitingu līdz 1600. Ātrā šaha un ātrspēles turnīros
piedalās visi šaha spēles cienītāji neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
5. Festivālā notiks šādi turnīri:
KLASISKĀ ŠAHA turnīrs jauniešiem ar reitingu līdz 1600. Turnīrs notiks 4. – 6. jūlijā,
Šveices sistēma 7 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE klasiskā šaha reitinga aprēķins. Laika kontrole
30 minūtes uz visu partiju katram dalībniekam + 30 sekundes par gājienu.
Dalībniekam, kurš nav ieradies uz partiju 15 minūtes pēc kārtas sākuma, tiek piešķirts
zaudējums bez spēles.
Dalībniekus paredzēts dalīt divās vecuma grupās: A grupā U-16 dalībnieki, kuri dzimuši
pēc 2002. gada 1. janvāra, B grupā U-10 dalībnieki, kuri dzimuši 2008. gada 1. janvārī vai vēlāk.
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Ja kopējais dalībnieku skaits būs lielāks par 70, papildus tiks izveidota iesācēju, 4. sporta
klases grupa. Šai grupai būs atviegloti sacensību noteikumi.
Reģistrācija 4. jūlijā no 13:00 līdz 13:45.
4. jūlijā divas kārtas, I kārta sākas 14:00, II kārtas sākums 17:00.
5. jūlijā trīs kārtas, III kārta sākas 11:00, IV kārta 14:00, V kārtas sākums 17:00.
6. jūlijā divas kārtas, VI kārta sākas 11:00, VII kārtas sākums 14:00.
Apbalvošana gaidāma ap 17:00.
ĀTRĀ ŠAHA turnīrs notiks 7. jūlijā. Šveices sistēma 8 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE
ātrā šaha reitinga aprēķins. Laika kontrole 12 minūtes uz visu partiju katram dalībniekam + 5
sekundes katram gājienam.
Reģistrācija 7. jūlijā no 10:00 līdz 10:45. I kārtas sākums 11:00. Pēc IV kārtas vienas
stundas pārtraukums.
Apbalvošana gaidāma ap 18:00.
ĀTRSPĒLES (blics) turnīrs notiks 8. jūlijā. Šveices sistēma 11 kārtās, FIDE noteikumi,
FIDE ātrspēles šaha reitinga aprēķins. Laika kontrole 3 minūtes uz visu partiju + 3 sekundes
katram gājienam.
Reģistrācija 8. jūlijā no 10:00 līdz 10:45. I kārtas sākums 11:00.
Apbalvošana gaidāma ap 14:00.
6. Vietu noteikšanas kārtība.
Vietu noteikšana individuālajā vērtējumā vienāda punktu skaita gadījumā:
1. Uzlabotais Buholca koeficients (neskaitot sliktāko rezultātu),
2. Buholca koeficients,
3. RST (reitinga sasniegums turnīrā).
7. Pieteikšanās.
Obligāta iepriekšējā pieteikšanās līdz 30. jūnijam uz e-pastu: ivars@zeltaleja.lv vai pa
tālruni: +37129127554. Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, dzimšanas dati, un, ja ir zināms,
FIDE ID. Sacensību organizatori ir tiesīgi nepielaist sacensībām dalībniekus, kuri ir nokavējuši
iepriekšējās pieteikšanās beigu datumu.
8. Balvu fonds.
Uzvarētājus apbalvos ar diplomiem, kausiem, naudas un pārsteiguma balvām.
KLASISKAJĀ ŠAHA turnīrā tiks apbalvotas pirmās trīs vietas skolēniem – zēnu un meiteņu
vērtējumā pa vecuma grupām (U-8: U-10; U-12; U-14 un U-16). KLASISKĀ ŠAHA A grupas
uzvarētājs saņems 100 EUR naudas balvu.
ĀTRAJĀ ŠAHĀ 1. vietas ieguvējam paredzēti 250 EUR, 2. vietas ieguvējam – 200 EUR,
bet 3. vietas ieguvējam – 150 EUR.
Par godu Latvijas simtgadei šajā turnīrā paredzētas 7 naudas balvas 100 EUR vērtībā. Tās
paredzētas: labākajai sievietei; labākajam jaunietim U-18; labākajam limbažniekam, kā arī
senioriem vecuma grupās S-50; S-65; S-70 un S-80. Būs arī pārsteiguma balva labākajam
vidzemniekam.
ĀTRSPĒLĒ 1. vietas ieguvējam paredzēta 100 EUR naudas balva, tāpat paredzētas
dažādas pārsteiguma balvas pa vecuma grupām, kas tiks izziņotas pirms sacensību sākuma.
Balvas netiek dalītas un katrs spēlētājs var saņemt tikai vienu balvu. Festivālā garantētais
kopējais balvu fonds 2000 EUR, no tiem 1500 EUR izmaksās naudas balvās.
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9. Dalības maksa.
Katrā turnīrā dalības maksa ir 7 EUR. Dalība GM, IM, WGM, WIM un Limbažu novada
šahistiem – bez maksas.
10. Dzīvošana.
Limbažu pagasta viesu nams Noriņi, Limbažu novada ģimnāzijas internāts, Lādezera
pamatskolas internāts.
11. Ēdināšana.
Kafejnīca Viesis sacensību vietā, kafejnīca Kļava Limbažos, Lauku ielā 1 (apmēram 200
m no sacensību vietas).
12. Citi noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai viņus
komandējošās organizācijas. Par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību sacensībām atbild pats
dalībnieks vai organizācija, kas piesaka dalībnieku startam.
Organizatoru lūgums – laikus reģistrēties turnīram. Ja esat pieteikts turnīram, bet kaut
kādu iemeslu dēļ netiekat, lūdzu, laikus paziņojiet turnīra organizatoriem!
Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas nolikumā līdz festivāla sākumam
vai festivāla norises laikā.

Uz tikšanos Limbažos!
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