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NOLIKUMS 

 
Mērķis 

Noskaidrot Latvijas spēcīgākos šahistus ātrspēlē vīriešu un sieviešu konkurencē 2018.gadā.  

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

 

Sacensību organizators 
Latvijas Šaha federācija. 

Turnīra direktors: Ilmārs Krūms  

Galvenais tiesnesis: Alberts Cimiņš (IA), tālr 28804664, alberts.cimins@inbox.lv 

Galvenā tiesneša vietnieks: Aivars Laizāns (FA) 
 
Laiks un vieta. 
2018.gada 29.jūnijs: ātrspēles šaha turnīrs ''Mežezers–2018'' plkst. 20.00 

2018.gada 30.jūnijs: ātrā šaha turnīrs ''Mežezers–2018''– sākums plkst. 14.00 

2018.gada 1.jūlijs: Latvijas 2018.gada atklātais ātrspēles čempionāts šahā –sākums plkst. 

11.00 

Sacensību dalībnieki. 
Sacensībās var piedalīties jebkurš šahists ar vismaz II sporta klasi. 

Izcīņas kārtība. 

Turnīri notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas:  

Ātrspēles turnīrs:laika kontrole:4min+2sek. 

Ātrā šaha turnīrā: laika kontrole: 12 min.+ 5sek., 9 kārtas. FIDE ātrā šaha reitings. 

Ātrspēles čempionātā: laika kontrole: 3 min. + 2 sek., 13 kārtas 
Latvijas 2018. gada čempionātā ātrspēlē tiks apskaitīts FIDE ātrspēles reitings. 
Vērtēšana. 
Vietas tiks noteiktas atbilstoši absolūtajam punktu skaitam. Vienāda punktu skaita 
gadījumā vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca (atmetot sliktāko rezultātu); 2) Buholca; 
3) RST (reitinga sasniegums turnīrā) 
Apbalvošana. 

Ātrspēles turnīrā ''Mežezers–2018'' plānotais balvu fonds  

Ātrā šaha turnīra ''Mežezers–2018'' plānotais balvu fonds  

1. – 3. vietu ieguvēji Latvijas 2018.gada ātrspēles čempionātā vīriešu un sieviešu 

konkurencē tiks apbalvoti ar kausiem, medaļām.  



 Plānots balvu fonds,  iespējama sponsoru piesaistīšana. 
Par Latvijas 2018. gada čempioniem ātrspēlē šahā vīriešu un sieviešu konkurencē 

tiks atzīti labākie šahisti, kuri pārstāv Latvijas Šaha federāciju. 

Izdevumi. 

Sacensību rīkošanas un uzvarētāju apbalvošanas izdevumus sedz Latvijas Šaha 

Federācija. 

 Dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki vai komandējošās 

organizācijas. 
Dalības maksa ātrspēkes turnīrā ''Mežezers –2018'' – 5 EUR 
Dalības maksa ātrā šaha turnīrā ''Mežezers –2018'' – 5 EUR 
Dalības maksa Latvijas 2018. gada ātrspēles šaha čempionātā – 5 EUR  

No iemaksām atbrīvoti GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM. 

 

Pieteikumi. 
Pieteikumus sūtīt pa e–pastu alberts.cimins@inbox.lv līdz 2018. gada 27. jūnijam. 

Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, sporta klase, ELO (ja nav 

ELO, tad nacionālais) reitings un tas, vai ir nepieciešama naktsmītne. 

Dzīvošana. 
Organizators piedāvā iespēju dzīvot atpūtas bāzē „Mežezers”, kas atrodas tieši spēlēšanas 

vietā. Pieejami 2 vietīgi un 4 vietīgi numuri – 15 EUR no personas par diennakti. 

Organizators nodrošina bezmaksas dzīvošanu vismaz 5 lielmeistariem (GM, WGM). 

Gadījumā, ja čempionātā piedalās vairāk nekā 5 lielmeistari, tad prioritāte ir: 

vīriešu un sieviešu lielmeistariem, kuri ir piedalījušies iepriekšējo gadu Mežezera turnīros 

ar augstāku FIDE reitingu. 

Atpūtas iespējas. 
Peldēšana, braukšana ar laivu un katamarāniem, makšķerēšana Odzes ezerā, basketbols, 

futbols, volejbols, šahs, pirts un citas izklaides. 

 Nokļūšana. 

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 (sekot reklāmas plakātiem dzeltenā krāsā). Pie pagrieziena uz 

Ērgļiem labajā pusē atrodas benzīntanks LUKOIL. 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/

