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PROTOKOLS 

Rīgā  

 

2017. gada 5.oktobrī Nr. P–17/36 

 

Sēdes laiks un vieta: 05.10.2017. plkst. 18:00 Pērses ielā 2, LIAA, Rīgā 

Sēdi vada: Āris Ozoliņš 

Piedalās: valdes locekļi – Alberts Cimiņš, Jānis Isakovs, Ilmārs Krūms, Egons 

Lavendelis, Normunds Miezis, Arturs Neikšāns, Andris Ozols, Artūrs Mihailovs. 

 

1. Ir sācies Latvijas 2017. gada čempionāts sievietēm, kurš noslēgsies 10. oktobrī. 

Labas telpas priekš šaha spēlēšanas LIAA. Tiešraide  nodrošināta 7 galdiņiem. 

1. vieta šajā čempionātā tiek izlasē uz Pasaules Šaha olimpiādi 2018. gadā Batumi. 

2.Notiek sagatavošanās darbi Eiropas Jauniešu čempionātam klasiskajā šahā 19.–

30. augusts 2018. gadā. Spēles notiks Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā. 

Finansējums ir (valsts atbalsts). Jānodrošina viesnīcas aptuveni 600 spēlētājiem no 

dažādām valstīm plus tiesnešiem, kā arī Eiropas Šaha savienības pārstāvjiem. 

Varētu piedalīties aptuveni 50 valstis. Projekts nebūs ar mīnus zīmi. 

3. Rezultātiem Eiropas un pasaules jauniešu čempionātos gājuši uz augšu. Arsēns 

Bataševs izcīnīja 20. vietu Urugvajā (pasaules jauniešu čempionātā). Jāmēģina 

nodrošināt vēl viena trenera nosūtīšanu uz šiem čempionātiem. Urugvajā Latvija 

bija vienīgā no Baltijas valstīm. 

4.Latvijas 2017.gada komandu čempionāts notiks Rīgas Šaha skolā no 17. līdz 

20.novembrim. Šogad čempionāts notiks, nesadalot komandas līgās. Balvas būs 

pirmajām trijām vietām: kausi, medaļas, diplomi, kā arī naudas balvas. Būs 

reitingbalva arī viens kauss uz 7 medaļas komandai, kurai būs visaugstākajā vietā 

ar zemāko reitingu. 

Latvijas 2017. gada klubu kauss notiks 2.–3.decembrī Joker klubā, ir doma rīkot 

vienā dienā, jo varētu būt vairāk komandu un mazāk izdevumu. 

5.Par mačiem 100 pret 100. Vēl tiks lemts. Iespējams, ka notiks Liepājā (“Liepājas 

rokādei” nākošgad – 25). Vai klāt pie “RTU open”. 

6. Rīgas Šaha skolas telpas ir gandrīz izremontētas, toties pagraba telpās, kuras 

domātas Latvijas Šaha Federācijai, nekas nenotiek. LŠF to skaidros Rīgas domē. 

7.Par Latvijas 2018.gada čempionātu ātrajā šahā. Ir divas kandidatūras – Sigulda 

un Olaine. Nākošgad Siguldas Šaha klubs organizēs turnīru par godu Mildas 

Laubertes 100 gadu jubilejai. 
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Varam piešķirt katru gadu statusu kādai pilsētai, standarta noteikumu prasības 

līdzekļi pašiem, neliela palīdzība no federācijas. 

8. Par Baltijas zonas turnīru. Finanšu jautājums tiks atrisināts, nākošgad notiks, 

balvu fonds būs. 

9.Nolemts piešķirt klubiem, kuri uzrakstījuši iesniegumus (Jelgava, Sigulda, 

“Daugava Chess”) juridiskā biedra statusus, rakstot vēstules klubiem. 

10.Par IM Vadima Daškeviča pāreju uz Norvēģijas federāciju. LŠF piekrīt un 

raksta vēstuli. 

11. Uz Janas Jazdanovas iesniegumu LŠF raksta atbildi, turpmāk pievēršot lielāku 

uzmanību organizatoriem un tiesnešiem, mēģināt atdalīt arī atpūtas telpas, 

spēlētājiem un skatītājiem. 

12. Apstiptināt Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu 

grupu rezultativitātes kritēriji šahā un nosacījumi attiecībā uz audzēkņu skaitu un 

vecumu. 

Dažādi. Šahs skolās būs obligāts 1.–3. klasei 

 

 

Protokolēja Alberts Cimiņš 

 

 

 

Prezidents Āris Ozoliņš 

 

 

 

 


