
APSTIPRINĀTS  

              Latvijas Šaha federācijas valdes sēdē 

       

       2022.gada  10. oktobrī 

 
   

Latvijas 2.sporta klašu klasifikācijas turnīrs 

 ''Mežezers-2022''             

 
NOLIKUMS 

 
Mērķis 
Popularizēt šahu Latvijas šahistu, īpaši bērnnu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību. 
 

Sacensību organizators 
Latvijas Šaha federācija: Turnīra direktors: Ilmārs Krūms  

Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Vasiļkovs, tālr . 26445068, akindinich@inbox.lv  

Galvenā tiesneša vietnieks: Valdis Troņenkovs , tālr.  29682364, e-valdis@inbox.lv 
 
Laiks un vieta. 
 

2022. gada 24.oktobris – plkst.17.00 

2022. gada 25.oktobris – plkst. 11.00 

2022. gada 25.oktobris – plkst. 17.00 

2022. gada 26.oktobris – plkst. 11.00 

2022. gada 26.oktobris – plkst. 17.00 

2022. gada 27.oktobris – plkst. 11.00 

2022. gada 27.oktobris – plkst. 17.00 

2022. gada 28.oktobris – plkst. 11.00 

Sacensību dalībnieki. 

 

Sacensībās var piedalīties jebkurš šahists no 7 gadu vecuma tikai ar II sporta klasi. 

Atgādinām ka piedaloties šajos turnīros šahistiem ir jābūt licencētiem Latvijas Šaha  federācijā. 

 

Izcīņas kārtība. 

Turnīri notiks saskaņā ar  FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 8. kārtās:  

 

Laika kontrole: 30 min.+ 30 sek., 8 kārtas.  Tiks aprēķināts FIDE  reitings plus I sporta klases normatīva 

izpildīšana. 
 

Vērtēšana. 
Vietas tiks noteiktas atbilstoši absolūtajam punktu skaitam. Vienāda punktu skaita gadījumā vietas nosaka 
pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca koeficienta ; 3) RST (reitinga 
sasniegums turnīrā) 
 

Apbalvošana. 

 

1 .  – 3. vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar kaus iem un  medaļām.  

I .  Sporta  k lases  no rma t īva  i zp i ld ī juš i e  kva l i f i cē jas  uz  Ba l t i jas  Šaha  Sko lu  

o l impiā des  nac ion ā lo  f inā lu  2023 .  gada  15 .  mai jā .  ( v i e t a  t iks  prec i zē t a ) .  
    

Izdevumi. 
Sacensību rīkošanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz Latvijas Šaha federācija. 



Dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki vai komandējošās organizācijas. 
 
Dalības maksa bērniem 7-18 gadi  – 20 EUR, pieaugušajiem ar II sporta klasi – 35 EUR 
No dalības maksas atbrīvoti bērni, kas dzīvo uz vietas bāzē – dzīvošana un 4X ēšana – 150 eiro  

Pieteikumi. 
Pieteikumus    sūtīt    pa    e-pastu  akindinich@inbox.lv  līdz    2022.    gada 22. oktobrim. Pieteikumā  

jānorāda  dalībnieka  vārds,  uzvārds,  dzimšanas  gads,  sporta klase, FIDE klasiskais reitings un tas, vai 

ir nepieciešama naktsmītne.  

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā ar COVID-

19  uz turnīra norises brīdi. 
 

Dzīvošana. 
  Organizators piedāvā iespēju dzīvot atpūtas bāzē „Mežezers”, kura atrodas tieši spēlēšanas vietā bērniem   

7 - 18 un pieaugušajiem, kas pavada bērnus, iekļaujot ēšanu 150 EUR. 

 

Atpūtas iespējas. 
Braukšana ar laivu, makšķerēšana Odzes ezerā, basketbols, futbols, volejbols, šahs, pirts (100 EUR). 

 

V i e t a . 
Atpūtas komplekss „Mežezers” atrodas Odzes ezera krastā, 127 km (1,5 stundu brauciens no Rīgas pa 

Daugavpils šoseju). Braucot pa Pļaviņu apvedceļu nogriezties pagriezienā uz Ērgļiem. Pie pagrieziena uz 

Ērgļiem   labajā   pusē   atrodas   benzīntanks   VIADA.   Pēc   4   km   seko   norāde pagriezienam pa labi, 

“Mežezers - sporta un atpūtas bāze 1,5 km”. 

Sīkāka informācija: www.mezezers.lv 

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

http://www.mezezers.lv/

