
1. Šaha festivāls “Cēsis”
2022. gada 17.-19. jūnijā

1. Vieta:
Cēsu koncertzāle - Divcīņa, turnīrs A
Cēsu Izstāžu nams - Divcīņa, turnīrs B
Viesnīca “Cēsis” - Zviedru šahs

2. Laiks:
Komandu turnīrs Zviedru šahā: 17. jūnijā no plkst. 18:00 līdz 21:00

DRAUGIEM GROUP divcīņas turnīrs: 18. jūnijā no plkst 11:00 līdz 17:00 un 19. jūnijā
no plkst. 11:00 līdz 16:00

3. Šaha festivāla vadītājs:
Jānis Vingris, janis.vingris@gmail.com, +371 29244842

4. Tiesneši:
Galvenais tiesnesis: Toms Kalniņš
Visvaldis Gercāns
Matīss Mustaps
Agapi Ter-Avetisjana

5. Izcīņas kārtība:

5.1. Komandu turnīrs Zviedru šahā. Turnīrs tiks izspēlēts 7 kārtās ar apdomas laiku 3
minūtes visai partijai + 2 sekundes par katru gājienu. Maksimālais komandu skaits ir 24
komandas.

5.2. Divcīņas turnīrs notiek divos posmos ātrajā šahā (rapid) un ātrspēlē (blics). A
turnīrs spēlētājiem ar FIDE reitingu ātrajā šahā vai ātrspēlē lielāku par 1700 , B turnīrs -
spēlētājiem, kuriem FIDE reitings ātrajā šahā vai ātrspēlē nesasniedz 1700. Abi posmi
notiks pēc Šveices sistēmas. Ātrā šaha posms tiks izspēlēts 18. jūnijā 9 kārtās ar
apdomas laiku 12 minūtes visai partijai + 5 sekundes par katru gājienu. Ātrspēles
posms tiks izspēlēts 19. jūnijā 11 kārtās ar apdomas laiku 3 minūtes visai partijai + 2
sekundes par katru gājienu. FIDE noteikumi, FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins. Ja
spēlētājs kavē ātrā šaha partijas sākumu, tad pēc 12 minūtēm tiek ieskaitīts zaudējums.
Ja kavē ātrspēles partijas sākumu, zaudējums tiek ieskaitīts pēc 3 minūtēm. Turnīrā var
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piedalīties ikviens šaha spēles cienītājs. Interesenti var piedalīties arī tikai vienā no
divcīņas posmiem.

5.3. Tie spēlētāji, kas nevar piedalīties abās divcīņas dienās, var piedalīties vienā
posmā - vai nu ātrajā šahā vai ātrspēlē.

6. Dalības maksa un pieteikšanās

6.1. Dalības maksa Zviedru šahā - 10 eiro no komandas.
6.2. Dalības maksa divcīņā - 20 eiro. Dalība GM, IM, WGM, WIM – bez maksas.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam un senioriem no 65 gadiem - 15 eiro. Cēsiniekiem un
spēlētājiem no daudzbērnu ģimenēm, ja turnīrā piedalās trīs vai vairāk spēlētāji - 10
eiro.
6.3. Dalības maksa spēlējot tikai vienā posmā - ātrajā šahā (rapid) - 15 eiro vai ātrspēlē
(blitz) 10 eiro.

Pieteikšanās sūtot informāciju uz janis.vingris@gmail.com

Nepieciešamā informācija:
· Vārds, uzvārds
· FIDE nr.
· Telefona nr.
· E-pasts
· Dzīvesvietas pilsēta

Dalības maksa var tikt samaksāta sacensību vietā reģistrācijas laikā.

Dalībnieki vai organizācijas, kas komandē sportistus, var veikt dalības apmaksu ar
pārskaitījumu (dalības maksai jāienāk norādītajā kontā līdz 17.06.2022., citādi
sacensību dienā tiks uzskatīts, ka apmaksa nav veikta): Biedrība “Kaupo filma”, reģ. Nr.
40008218040, LV69HABA0551037662711, Vesetas iela 8 – 21, Rīga, LV-1013.

Maksājuma mērķī jānorāda: turnīrs, kurā piesakāties, kā arī spēlētāja vārds, uzvārds.

Veicot apmaksu šā Nolikuma 2. sadaļā noteiktajā kārtībā, Jūs piekrītat šiem Nolikuma
noteikumiem un ka visi Jūsu sniegtie personas dati tiks izmantoti datu apstrādei
saskaņā ar šo Nolikumu.



7. Šaha festivāla norises kārtība.

7.1. Zviedru šahā
Piektdien, 17. jūnijā
Reģistrācija 17:30-17:50
1. kārta 18:00
Apbalvošana 22:00

7.2. Divcīņā
Sestdien 18. jūnijā
Reģistrācija 10.00 – 10.50
1. kārta 11.00
...
9. kārta 18:00

Svētdien, 19. jūnijā
1. kārta 11:00
…
11. kārta 15:00

Apbalvošana Cēsu pils izstāžu zālē plkst. 15:30

8. Dalībnieki

Sacensībās piedalās tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas
sertifikātu vai ar apliecinājumu par negatīvu Covid-19 testa rezultātu vai 2022. gada
jūnījā spēkā esošajiem valdības rīkojumiem.

Dalībnieka pieteikšanās turnīram nozīmē, ka spēlētājs piekrīt tam, ka sacensību laikā
dalībnieki var tikt fotografēti un filmēti, kā arī tam, ka šaha spēles partijas tiek translētas
tiešraidē interneta tīklā.

9. Vietu noteikšanas kārtība

Abu turnīru uzvarētājus vērtē pēc vietu summas abos turnīros. Ja vienāda, tad
priekšroka tam, kuram augstākais rezultāts ātrā šaha (rapid) turnīrā. Vietu dalīšanas
gadījumā augstāku vietu nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca koeficienta, 2) Buholca
koeficienta, 3) RST (reitinga sasniegums turnīrā).



10. Apbalvošana

Sacensību rīkotāji godalgoto vietu ieguvējiem no eirozonas valstīm naudas balvas
pārskaitīs uz saņēmēja bankas kontu 7 dienu laikā pēc turnīra. Rīkotāji ir tiesīgi šādi
pārskaitīt arī citas balvas.

11. Balvu fonds
Kopējais balvu fonds ir 1725 eiro.

11.1. Balvu fonds Zviedru šahā ir 220 eiro.
1. vieta komandai  – 100 eiro
2. vieta komandai – 70 eiro
3. vieta komandai – 50 eiro

11.2. Balvu fonds divcīņā: 1505 eiro.
A turnīrā - 1130 eiro
1. vieta – 300 eiro
2. vieta – 200 eiro
3. vieta – 150 eiro
4. vieta - 100 eiro
5. vieta - 50 eiro
6. vieta - 30 eiro

Labākās trīs sievietes, labākos trīs jauniešus (2008.g. dzimušie un jaunāki), labākos trīs
seniorus (1957.g. dzimušie un vecāki) apbalvo ar naudas balvu 50 eiro 1. labākajam, 30
eiro 2. labākajam un 20 eiro trešajam labākajam. Piederību vecumu grupai nosaka pēc
dzimšanas gada. Labāko cēsinieku un cēsinieci apbalvo ar Šaha festivāla atbalstītāju
sponsorētajām balvām.

B turnīrā - 375 eiro
1. vieta – 100 eiro
2. vieta – 70 eiro
3. vieta – 50 eiro
4. vieta – 30 eiro
5. vieta – 20 eiro
6. vieta – 15 eiro

Labākā sieviete, labākais jaunietis (2008.g. dzimušie un jaunāki), labākais seniors
(1965.g. dzimušie un vecāki) tiek apbalvoti ar naudas balvu 30 eur.  Piederību vecumu



grupai nosaka pēc dzimšanas gada. Labāko cēsinieku un cēsinieci apbalvo ar Šaha
festivāla atbalstītāju sponsorētajām balvām.

Turnīru laikā tiks veiktas pārsteiguma jeb izlozes balvas no šaha festivāla atbalstītājiem.

Viens turnīra dalībnieks var saņemt ne vairāk kā vienu naudas balvu pamatbalvu
sadaļā.

12. Šaha festivāla viesnīca:
Viesnīca “Cēsis”, Vienības laukums 1, Cēsis
Rezervācijām: +371 64120122
https://www.hotelcesis.lv

Cēsu novada pašvaldības dienesta viesnīca, Saules ielā 23, +371 26333767,
valdis.svikis@cesis.lv

https://www.hotelcesis.lv

