IX Limbažu starptautiskais šaha festivāls
VIDZEMES VASARA 2020
NOLIKUMS
1. Mērķi un uzdevumi.
Veicināt šaha spēles popularitāti Limbažu novadā, īpaši jaunatnes vidū, nostiprināt
kontaktus ar Tartu Kalev šahistiem. Paaugstināt spēlētāju meistarību, noskaidrot spēcīgākos
šahistus. Festivāla laikā šaha spēlēšanu apvienot ar aktīvu vasaras atpūtu un izklaidēm.
2. Sacensību laiks un vieta.
Sacensības norisinās 20.–23. jūlijā 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; organizators
Ivars Babris: e-pasts ivars@zeltaleja.lv, tālrunis 29127554. Galvenais tiesnesis Aivars Laizāns
/IA kategorija/: e-pasts aivars7805@inbox.lv, tālrunis 26498488.
4. Sacensību dalībnieki.
Festivālā dalību solījis Vidzemes vasara dibinātājs, lielmeistars Aleksejs Širovs.
Festivāla turnīros piedalās turnīra organizatoru personīgi aicināti bērni un jaunieši, kas
dzimuši pēc 2007.gada 01.janvāra.
Dalībnieku skaits visos turnīros ierobežots – 32 vietas. Ja situācija atļaus, tad dalībnieku
skaits var tikt palielināts līdz 50 vietām. Papildus brīvās dalībnieku vietas (neņemot vērā vecuma
ierobežojumu) tiks aizpildītas ar dalībnieku tuvākajiem radiniekiem vai Limbažu novada
šahistiem.
5. Festivāla laikā notiks šādi pasākumi:
Lielmeistara Alekseja Širova meistarklase un simultānspēles seanss 20.jūlijs 16:00.
Ātrā šaha turnīrs notiks 21. jūlijā, Šveices sistēma 7 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE ātrā
šaha reitinga aprēķins. Laika kontrole ir 15 minūtes uz visu partiju katram dalībniekam + 5
sekundes par katru gājienu.
Reģistrācija 21. jūlijā no 10:00 līdz 10:45.
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21. jūlijā I kārta sākas 11:00; II kārta sākas 12:00; III kārta sākas 13:00; IV kārta sākas
14:00; V kārta sākas 15:00; VI kārta sākas 16:00; VII kārta sākas 17:00.
Ātrspēles turnīrs notiks 22. jūlijā. Šveices sistēma 11 kārtās, FIDE noteikumi, FIDE
ātrspēles šaha reitinga aprēķins. Laika kontrole 3 minūtes uz visu partiju + 2 sekundes katram
gājienam.
Reģistrācija 22. jūlijā no 10:15 līdz 10:45. I kārtas sākums 11:00.
Komandu – ģimeņu zviedru šaha turnīrs notiks 22. jūlijā
Klasiskā šaha komandu turnīrs LIMBAŽI – TARTU KALEV notiks 23. jūlijā, pulksten
10:00. Laika kontrole 60 minūtes uz visu partiju + 30 sekundes katram gājienam.
Reģistrācija 23. jūlijā no 09:15 līdz 09:45.
Pludmales Lielezers apmeklējums.
Futbola spēle LIMBAŽI – TARTU KALEV notiks 23. jūlijā.
Apbalvošana paredzēta 23.jūlijā viesu namā „Noriņi”pēc futbola spēles Limbaži – Tartu Kalev.
6. Vietu noteikšanas kārtība.
Vietu noteikšana ātrajā šahā un ātrspēlē vienāda punktu skaita gadījumā:
1. Uzlabotais Buholca koeficients (neskaitot sliktāko rezultātu);
2. Buholca koeficients;
3. RST koeficients (reitinga sasniegums turnīrā).
Pārējos turnīros informācija par rezultātu vērtēšanu tiks sniegta pirms sacensību sākuma.
7. Pieteikšanās.
Organizatoru aicināto dalībnieku dalības apstiprināšana līdz 17. jūlijam, rakstot uz e-pastu
ivars@zeltaleja.lv vai zvanot pa tālruni +37129127554.
8. Balvu fonds.
Kopējais naudas balvu fonds garantēts 1000 EUR apmērā.
ĀTRĀ ŠAHA turnīrā naudas balvu fonds garantēts 300 EUR apmērā.
1. vietas ieguvējam paredzēti 100 EUR, 2. vietas ieguvējam – 80 EUR, bet 3. vietas ieguvējam –
70 EUR, labākajam Limbažu novada jaunietim – 50 EUR .
ĀTRSPĒLES turnīrā naudas balvu fonds garantēts 500 EUR apmērā.
1. vietas ieguvējam paredzēti 100 EUR, 2. vietas ieguvējam – 80 EUR, bet 3. vietas ieguvējam –
70 EUR, senioram vecuma grupā S-50 – 50 EUR .
Vēl paredzētas 5 naudas balvas, katra 40 EUR vērtībā. Tās paredzētas labākajai sievietei,
senioram vecuma grupā S-65, labākajam jaunietim U-13, labākajai jaunietei U-13, kā arī
labākajam Limbažu novada spēlētājam– 40 EUR .
ZVIEDRU ŠAHA turnīrā naudas balvu fonds garantēts 200 EUR apmērā.
1. vietas ieguvēju komandai paredzēti 100 EUR, 2. vietas ieguvēju komandai – 60 EUR, bet 3.
vietas ieguvēju komandai – 40 EUR.
9. Dalības maksa.
Dalības maksa katram festivāla dalībniekam 10 EUR.
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10. Citi noteikumi.
Visus izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos sacensībās, sedz paši dalībnieki vai viņus
komandējošās organizācijas. Par dalībnieka veselības atbilstību sacensībām atbild pats dalībnieks
vai viņu komandējošā organizācija.
Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas
līdzekļos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Tā laikā var tikt fotografēts un filmēts, lai
informētu sabiedrību atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e)
apakšpunktam. Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās,
www.sahafederacija.lv un to oficiālajos mediju kontos. Turnīra rezultāti tiks publicēti
www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. Organizatoriem ir tiesības veikt
nepieciešamās izmaiņas sacensību norisē.
Organizatoru lūgums – laikus reģistrēties turnīram. Ja esat pieteikts turnīram, bet kaut kādu
iemeslu dēļ netiekat, lūdzu, laikus paziņojiet turnīra organizatoriem!

Uz tikšanos Limbažos!
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