
Latvijas 2021. gada jauniešu čempionāts ātrspēlē un ātrajā šahā   

12., 13. un 14. novembrī. 

U10; U12; U16; U21; G10; G12; G16; G21 

U-10: 2011. dzimšanas gads un jaunāki- meitenēm un zēniem. 

U-12: 2009. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

U-16: 2005. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

U-21: 2000. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

1. Mērķis: 

Noskaidrot Latvijas spēcīgākos šahistus rapidā un blicā jauniešu konkurencē 2021. gadā. 
Popularizēt šahu Latvijas jauniešu vidū, kā arī paaugstināt šaha spēles meistarību. 

2. Sacensību organizators:  Čempionātus organizē: Latvijas Šaha Federācija sadarbībā ar 
Transporta Sakaru institūtu: 

Turnīra direktore ir: NA Agapi Ter-Avetisjana un FM Maksims Golubovskis. Turnīra galvenais 
tiesnesis: Alberts Cimiņš (IA/B), vietnieks:IA Laizāns Aivars, (IA/D), NA Ter-Avetisjana Agapi, 
NA Auziņš Artis. 

3. Laiks un vieta: 

Sacensības notiek TSI telpās, Lomonosova ielā 1. Reģistrācija uz blica turnīru 12.11. 
plkst. 14.30-15.30, Reģistrācija uz rapid turnīru: 13.11. plkst.10.30-11.30. 

Atklāšana 12.11. plkst.16.00 uz ātrspēles turnīru. 

Atklāšana 13.11. plkst.12.00 uz ātrā šaha turnīru. 

 

 

 



 

Blics 

   
 
 
 
 
 

12.11.2020. 

I kārta 16.00 

II kārta 16.30 

III kārta 16.55 

IV kārta 17.20 

V kārta 17.45 

VI kārta 18.10 

VII kārta 18.35 

VIII kārta 19.00 

IX kārta 19.25 

X kārta 19.50 

XI kārta 20.15 

Spēļu laiki ir norādīti aptuveni: 

Rapids 

 
 

13.11.2020. 

I kārta 12.15 

II kārta 13.00 

III kārta 13.45 

IV kārta 14.30 

V kārta 15.15 

VI kārta 16.00 

 
 

14.11.2020. 

VII kārta 11.00 

VIII kārta 11.45 

IX kārta 12.35 

X kārta 13.15 

XI kārta 13.55 

4. Sacensību dalībnieki: 

U-10: 2011. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

U-12: 2008. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

U-16: 2005. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

U-21:2000. dzimšanas gads un jaunāki – meitenēm un zēniem. 

 Dalībniekiem ir jābūt ar nomaksātu LŠF licenci (10 EUR par 2021.gadu) uz turnīra 
1.kārtu. 

 

 

 



 

5. Izcīņas kārtība: 

Turnīri notiks saskaņā ar FIDE noteikumiem pēc Šveices sistēmas 11 kārtās: 

Ātrspēles čempionātā: laika kontrole: 3 min. + 2 sek. 

Ātrā šaha turnīrā: laika kontrole: 12 min. + 5 sek. 

Latvijas 2021. gada čempionātos tiks apskaitīts FIDE  ātrā (rapid) un ātrspēles reitings 
(blitz).  

6. 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) 

7. Apbalvošana: 

1.– 3. vietu ieguvēji Latvijas 2021.gada čempionātā jauniešu konkurencē tiks 
apbalvoti ar kausiem, medaļām, diplomiem un vērtīgām balvām, speciālbalvām.  

Par Latvijas 2021. gada čempioniem jauniešu konkurencē tiks atzīti labākie šahisti, kuri 
pārstāv Latvijas Šaha federāciju. 

 

8. Dalības maksa. 

Dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumus sedz dalībnieki vai komandējošās organizācijas. 

Dalības maksa Latvijas jauniešu ātrā šaha čempionātā – 10 EUR (Latvijas Federācijas 
pārstāvjiem), citu valstu šahistiem+ 10 EUR. 

Dalības maksa Latvijas jauniešu ātrspēles šaha čempionātā – 10 EUR (Latvijas Federācijas 
pārstāvjiem), citu valstu šahistiem+ 10 EUR. 

Dalības maksas un licenču maksas var maksāt ar pārskaitījumu, rekvizīti, zemāk 

9. Pieteikumi. 

Pieteikumus sūtīt pa e-pastu alberts.cimins@inbox.lv līdz 2021. gada 11.novembrim. 

  

 

Pieteikuma anketa: 

mailto:alberts.cimins@inbox.lv


Nr.

p.k
. 

Grupa Uzvārds, vārds, 

kā FIDE 

Sporta klase Reitings FIDE 

(blitz, vai 
rapid) 

Dzimšanas 

gads 

FIDE ID Klubs, pilsēta 

1. U-10 vai G-10 

U-12 vai G-12; 

U-16 vai G-16 

U-21 vai G-21 

      

 

10. Publicitāte 

Informējam, ka šis ir publisks pasākums, un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas līdzekļos un 

sociālajos tīklos, 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 publiskos plašsaziņas līdzekļos, sporta nozares mājaslapās, 

www.sahafederacija.lv, turnīra organizatoru un atbalstītāju oficiālajos sociālo mediju kontos. Turnīru rezultāti 
tiks publicēti: www.chess-results.com Datu apstrādes termiņš – pastāvīgi. 

 

Organizatori patur tiesības veikt nepieciešamās izmaiņas. 

Turnīrā var piedalīties: vakcinētie, izslimojušie un testu nodevušie 48 stundas pirms pasākuma. 

Dalībniekiem būs jāuzrāda pirms turnīra; apliecinājums par vakcinēšanos, pārslimošanu ar Covid-19 vai tests. 

Bērni 7- 11 gadu vecumā (ieskaitot)-bez ierobežojumiem. Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka nav 
pēdējās 14 dienas atradies ārvalstīs ar kurām ir noteikta karantīnā, kā arī apņemas ievērot citus saistībā ar 
COVID-19 valsts un FIDE noteiktos ierobežojumus uz turnīrā norises brīdi. 

Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki. 

Šis nolikums ir oficiāls izsaukums uz sacensībām. 

 

 

 

 

 

11.  Licenču maksas rekvizīti: 



 

Nosaukums: biedrība "LATVIJAS ŠAHA FEDERĀCIJA" 
Biroja, pasta adrese: Lāčplēša iela 62-49, Rīga, LV-1011 

Reģ numurs: 50008022351 
Bankas nosaukums: AS "Citadele banka" 

Bankas kods: PARXLV22 
Norēķinu konts: LV76PARX0000245131011 

e-pasts:info@sahafederacija.lv 

Dalības maksas: 

 

Biedrība “Rīgas Šaha federācija” 

40008120148 

Dzelzavas iela 42-15, Rīga, LV-1035 

A/S SEB banka 

UNLALV2X 

LV55UNLA0050018224318 

alberts.cimins@inbox.lv 

 

mailto:info@sahafederacija.lv

