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Latvijas 2022. gada komandu čempionāta rapidā un blicā 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķi un uzdevumi 

1.1.  Noskaidrot Latvijas spēcīgākās komandas rapidā un blicā. 

 

2. Sacensību vadība 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija. 

2.2. Sacensību direktors – Toms Kalniņš, tālr. (+371) 29967610, 

info@sahafederacija.lv. 

2.3. Sacensību galvenais tiesnesis – Alberts Cimiņš, tālr. (+371) 28804664, 

alberts.cimins@inbox.lv. 

 

3. Sacensību vieta un laiks 

3.1. Sacensības notiek 10.12.2022 (rapids) un 11.12.2022 (blics). 

3.2. Sacensību norises vieta ir viesnīcas «Pullman Riga Old Town» (Jēkaba iela 24, 

Rīga) konferenču zāles  «Maremmano» un «Arden» (1. stāvs) 

3.3. Sacensību programma: 

Sestdiena, 10. decembris Svētdiena, 11. decembris 

Reģistrācija 11:00 – 11:45 Reģistrācija 11:00 – 11:45 

1. kārta 12:00 – 12:40 1. kārta 12:00 – 12:20 

2. kārta 12:40 – 13:20 2. kārta 12:20 – 12:40 

3. kārta 13:20 – 14:00 3. kārta 12:40 – 13:00 

Pārtraukums 14:00 – 15:00 4. kārta 13:00 – 13:20 

4. kārta 15:00 – 15:40 5. kārta 13:20 – 13:40 

5. kārta 15:40 – 16:20 6. kārta 13:40 – 14:00 

6. kārta 16:20 – 17:00 7. kārta 14:00 – 14:20 

7. kārta 17:00 – 17:40 8. kārta 14:20 – 14:40 

8. kārta 17:40 – 18:20 9. kārta 14:40 – 15:00 

9. kārta 18:20 – 19:00 Apbalvošana 15:30 – 16:00 

Apbalvošana 19:30 – 20:00 

 

4. Noteikumi un izcīnas kārtība 

4.1. Sacensības notiek saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 9 kārtās 

gan rapidā, gan blicā. 

4.2. Laika kontrole rapida turnīrā ir 10 minūtes partijai katram dalībniekam + 5 

sekundes par katru izdarīto gājienu, sākot no pirmā. 

4.3. Laika kontrole blica turnīrā ir 3 minūtes partijai katram dalībniekam + 2 

sekundes par katru izdarīto gājienu, sākot no pirm 
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4.4. Komandu mači notiek pie 4 (četriem) galdiņiem. Komandas sastāvā var spēlēt 

gan vīrieši, gan sievietes. 

4.5. Komandas pieteikumā Sacensībām drīkst būt ne vairāk kā 8 spēlētāji. 

Pieteikumā tiek nepārprotami norādīta spēlētāju secība, ko pēc pieteikuma 

iesniegšanas termiņa beigām mainīt nevar. 

4.6. Uz katru maču, līdz konkrētā mača sākuma laikam, komanda iesniedz sastāva 

pieteikumu, kas sastāv no četriem dalībniekiem. 

4.7. Kavēšanas laiks Sacensībās ir vienāds ar turnīrā atvēlēto laiku vienam  

dalībniekam. Komanda drīkst uzsākt maču, ja ir ieradušies vismaz 3 komandas 

dalībnieki. 

4.8. Sacensībās tiek apskaitīts attiecīgi FIDE rapida un blica reitings. 

 

5. Vietu noteikšanas kārtība 

5.1. Par katru uzvarēto maču komanda saņem divus punktus, neatkarīgi, ar kādu 

rezultātu mačs ir uzvarēts. Par maču, kas noslēdzās neizšķirti, komanda saņem 

vienu punktu. Par zaudētu maču komanda punktus nesaņem. Ja turnīrā piedalās 

nepāra skaits komandu, tad komanda, kura saņem plusu, tiek ieskaitīts 

neizšķirts. 

5.2. Komandu ieņemtās vietas tiek noteiktas pēc iegūto punktu skaita saskaņā 6.1. 

punktu jeb tā saucamajiem „lielajiem punktiem”. Ja šī punktu summa ir 

komandām vienāda, tad ieņemtās vietas tiek noteiktas pēc: 

5.2.1. Punktu skaita atsevišķās partijās jeb tā saucamajiem „maziem 

punktiem”; 

5.2.2. Uzlabotā Buholca koeficienta (atmetot sliktāko rezultātu); 

5.2.3. Buholca koeficienta; 

5.2.4. Komandu savstarpējo maču rezultātiemi. 

 

 

6. Dalības maksa un balvu fonds 

6.1. Par pirmajiem 5 (pieciem) komandas pieteikumā norādītājiem spēlētājiem (4 

pamatsastāva spēlētāji + 1 rezervists) dalības maksa Sacebsībās ir 25 EUR par 

spēlētāju. 

6.2. Par katru nākamo spēlētāju dalības maksa Sacebsībās ir 30 EUR par spēlētāju. 

6.3. Dalības maksas apmērs paliek nemainīgs neatkarīgi no tā, vai dalībnieks 

piedalās gan rapida, gan blica turnīros jeb tikai vienā no turnīriem. 

6.4. Sacensības naudas balvu fondu veido 80% no saņemtajām dalības maksām. 

Naudas balvas starp rapida un blica turnīriem tiek sadalītas proporcionāli 

komandu skaitam turnīros. 

6.5. Paredzētas vismaz 3 balvas labākajām komandām un vismaz 1 reitingbalva. 

6.6. Naudas balvas tiks izmaksātas ar pārskaitījumu 1 (vienas) nedēļas laikā pēc 

Sacensību noslēguma.  

 

7. Pieteikšanās 

7.1. Reģistrācijas termiņš Sacensībām ir 2022. gada 8. decembris. 



 

7.2. Pieteikumi jāiesniedz elektroniski Sacensību galvenajam tiesnesim Albertam 

Cimiņam pa e-pastu alberts.cimins@inbox.lv, izmantojot pieteikuma formu. 

 

8. Citi noteikumi 

8.1. Sacensību izdevumus, kas saistīti ar Sacensību dalībnieku un to pavadošo 

personu ceļa, naktsmītņu, ēdināšanas vai citiem izdevumiem, sedz Sacensību 

dalībnieki vai viņu pārstāvētās organizācijas. 

8.2. Katrs pilngadīgais sacensību dalībnieks ir personīgi atbildīgs par sava veselības 

stāvokļa atbilstību sacensībām. 

8.3. Par nepilngadīgā sacensību dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību atbild 

vecāki vai organizācija, kura piesaka dalībnieku startam. 

8.4. Sacensības ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas 

līdzekļos, fiksējot arī Jūsu dalību šajā pasākumā. Pasākuma laikā var tikt veikta 

fotografēšana un filmēšana sabiedrības informēšanas mērķim atbilstoši 

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunktam. 

Fotogrāfijas un video tiks publicēti šaha un sporta nozares mājaslapās, 

oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti tiks publicēti vietnē 

www.chess-results.com. Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

8.5. Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas turnīra nolikumā līdz 

turnīra sākumam. 

 

 

Valdes loceklis         T. Kalniņš 

 

 

 

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN 

SATUR LAIKA ZĪMOGU. 
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