
 

 

Nolikums par spēlētāju sporta klasēm, kvalifikācijas punktiem un 

meistarballēm 

1. Spēlētāju klases un kategorijas 

1.1. Latvijas spēlētāji tiek klasificēti 10 līmeņos, katram līmenim ir atbilstošs tituls, kura iegūšanas 

nosacījumi redzami šī Nolikuma pielikuma nr.1 tabulā - "Spēlētāju klasifikācija Latvijā". 

1.2. Katram spēlētāja titulam atbilst noteikta kategorija, kas saglabājas izpildot normatīvus, kuri ir 

aprakstīti Nolikuma pielikuma nr.1 tabulā - "Spēlētāju klasifikācija Latvijā". Iegūtais tituls saglabājas 

neskatoties uz to, ka kategorija netiek aizstāvēta. 

1.3. Bridža sezona sākas kalendārā gada 1. janvārī un noslēdzas 31. decembrī. 

1.4. Titulu iegūšana un kategoriju apstiprināšana notiek iegūstot noteiktu kvalifikācijas punktu (KVP) vai 

meistar baļļu (MB) skaitu, ko reglamentē šī nolikuma 2.,3. punkts. 

1.5. Spēlētāju titulu piešķiršana un kategoriju apstiprināšana, balstoties uz iegūtajām MB, tiek veikta 3 

reizes sezona - uz 1. janvāri, uz 1. maiju un 1. septembri. Apstiprināta tiek tā kategorija, kuras 

apstiprināšanas normatīvi tiek izpildīti līdz piešķiršanas datumam. 

1.6. Meistarballes, kuras piešķir un uzskaita LBF, ir: 

1.6.1. Parastas meistarballes 

1.6.2. Sarkanas meistarballes 

1.6.3. Nacionālās meistarballes 

1.7. Spēlētāju titulu piešķiršana un kategoriju apstiprināšana, balstoties uz iegūtajiem kvalifikācijas 

punktiem, tiek veikta 1 reizi sezonā - sezonas beigās. 

1.8. Spēlētāju kategorija tiek samazinātā katras kalendārās sezonas beigās par 1 līmeni (bet ne vairāk par 

3 līmeņiem kopā), ja netiek izpildīti kategorijas aizstāvēšanas normatīvi. 

2. Kvalifikācijas punkti 

2.1. Kvalifikācijas punkti tiek aprēķināti, balstoties uz turnīrā piedalošos Latvijā reģistrētu spēlētāju reālo 

kategoriju, kas atbilst spēlētāja kategorijai pēc pēdējās starpsezonas turnīru rezultātu apkopošanas. 

Ārvalstu spēlētajiem kategorija tiek noteikta bastoties uz šī nolikuma punktu nr. 3.8 un Sporta 

tehniskas komisijas (STK) lēmumiem. 

2.2. Kvalifikācijas punktu piešķiršanas kārtība 

2.2.1. Pāru un individuālie turnīri 

Pāru turnīros spēlētajiem tiek piešķirti kvalifikācijas punkti tikai par katru sesiju atsevišķi un 

tikai no sesijā spēlējošiem pāriem, turklāt vienlaicīgi jāizpildās sekojošiem nosacījumiem: 

1) Sesijā jāpiedalās 6 līdz 80 pāriem 

2) Sesijā jānospēlē vismaz 10 sadalījumi 

Piezīme: Ja turnīrā piedalās vairāk par 80 pāriem piešķiramo kvalifikācijas punktu skaitu nosaka 

TKK (tiesnešu un klasifikācijas komisija). 

Kvalifikācijas punktu skaits tiek aprēķināts pēc sekojošām formulām (arī vietu dalīšanas 

gadījumos un individuālajos turnīros, aizstājot pāru skaitu ar spēlētāju skaitu) 

1) X4=X3*0.4 , kur 

X4 - kvalifikācijas punktus saņemošo pāru skaits (noapaļots līdz veselam skaitlim) X3 - 

sesijā dalību ņemošo pāru skaits 

2) X5=(150*(1+(X1-24)*0,025)*(1+(X2-300)*0,0025)*(1+(X3-24)*0,025))/X4 , kur X5 - X4-tajai 

labākajai vietai piešķiramo kvalifikācijas punktu skaits 

X1 - maksimālais pāra nospēlētais sadalījumu skaits (tai skaitā brīvās kārtas) 

X2 - sesijas spēlētāju kopējā klase 

X3 - sesijā dalību ņēmušo pāru skaits 
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X4 - kvalifikācijas punktus saņēmušo pāru skaits (noapaļots līdz veselam skaitlim) 

3) Y=X5* (X4-X6+1) , kur 

X4 - kvalifikācijas punktus saņēmušo pāru skaits (noapaļots līdz veselam skaitlim) 

X5 - X4-tajai labākajai vietai piešķiramo kvalifikācijas punktu skaits 

X6 - pāra vietas numurs sesijā, kas ir mazāks vai vienāds ar X4 

Y - kvalifikācijas punktu skaits 

Piezīme: Latvijas simultānturnīros spēlētājiem tiek piešķirts lielākais kvalifikāciju punktu skaits 

no spēles vietā iegūtajiem un attiecīgā simultānturnīra kopvērtējuma iegūtajiem kvalifikācijas 

punktiem - aprēķinos tiek izmantots spēles vietā nospēlēto sadalījumu skaits. 

2.2.2. Komandu turnīri 

2.2.2.1. Klasiskie komandu turnīri 

Klasiskajos komandu turnīros kvalifikācijas punkti tiek piešķirti spēlētajiem par katru 

maču, kurā tie ir piedalījušies (arī tad, ja spēlētājs piedalās vismaz 1/3 no attiecīgā posma 

mačiem) un izcīnījuši vismaz 10 VP. Kvalifikācijas punktu aprēķināšana notiek pēc zemāk 

redzamās formulas. 

KVP = (VP-5)/20 * X/32 * Z , kur 

VP - iegūto VP skaits 

X - sadalījumu skaits kārtā 

Z - pretinieku komandas kategorijas koeficients 

 
KVP = (VP-5)/20 * X/32 * Z  

VP - 15 

KVP - 0,4688 

Sadalījumi kārtā (X) - 6 

Komandas kategorijas koeficients (Z) - 5 

2.2.2.2. Patton 

Patton tipa turnīros kvalifikācijas punkti tiek aprēķināti kā pēc pāru turnīra formulas 

(skat. punktu 2.2.1.), aizstājot pāru skaitu ar komandu skaitu un turnīra kopējās 

kategorijas aprēķināšanai tiek ņemtas no katras komandas 4 kvalificētāko spēlētāju 

kategorijas. Papildus pirmajām 3 vietām tiek piešķirti attiecīgi 15, 10 un 5 kvalifikācijas 

punkti. 

3. Meistarballes 

3.1. Meistarballes tiek aprēķinātas, balstoties uz turnīrā piedalošos Latvijā reģistrētu spēlētāju reālo 

kategoriju, kas atbilst spēlētāja kategorijai pēc pēdējās starpsezonas turnīru rezultātu apkopošanas. 



 

Ārvalstu spēlētajiem kategorija tiek noteikta balstoties uz šī nolikuma punktu nr. 3.8. un Sporta 

tehniskas komisijas (STK) lēmumiem. 

3.2. Meistarbaļļu piešķiršanas kartība 

Lai turnīrā piešķirtu meistarballes (MB), vienlaicīgi jāizpildās sekojošiem nosacījumiem: 

1) Turnīrā ir jāpiedalās vismaz 24 spēlētajiem (individuālajā) vai 12 pāriem (pāru), vai 8 komandām; 

2) Minimālais sadalījumu skaits pāru turnīra sesijā ir 21, komandu turnīrā 28; 

3) Latvijas simultānturnīros katrā no spēles vietām jāpiedalās vismaz 8 pāriem un jāspēlē vismaz 

21 sadalījums pēc viena skaitīšanas formāta (MP vai IMP). 

4) Latvijas simultānturnīros katrā no spēles vietām tiek piešķirtas MB, ja izpildās augstāk minētie 

nosacījumi 1 un 2. Spēlētajiem tiek piešķirts lielākais MB skaits no kopvērtējuma un spēles vietā 

iegūtajām MB. 

5) Latvijas simultānturnīros katrā no spēles vietām jāpiedalās vismaz 10 pāriem un jāspēlē vismaz 

18 sadalījumi pēc viena skaitīšanas formātā (MP vai IMP). 

3.3. Meistarbaļļu aprēķināšanas kartība 

3.3.1. MB skaits tiek aprēķināts pēc sekojošām formulām, iegūto skaitu (YI) noapaļojot līdz 

desmitdaļām: 

YI = (VMBI + DMB * MBKI) * S , kur 

VMBi veselo MB koeficients i-tajai vietai (sakot no 1. vietas) turnīros līdz 44 sadalījumiem) 

Turnīra 

spēlētāju 

kategoriju 

SUM 

50 150 300 600 1000 1500 2100 2800 3600 4500 5500 6600 

Turnīra klase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

VMBI 

1-0 
2-1 

0 

3-2 

1-0 

5-3 

2-1 

0 

7-5-3 

2-1-0 

9-7-5 

3-2-1 

0 

11-9 

7-5-3 

2-1-0 

13-11 

9-7-5 

3-2-1 

0 

15-13 

11-9 

7-5-3 

2-1-0 

17-15 

13-11 

9-7-5 

3-2-10 

1917-

1513-

119-7-

5-32-

10 

2119-

1715-

1311-

9-75-

32-10 

 

DMB  daļējo MB koeficients, ko iegūst no Turnīra spēlētāju kategoriju summas atņemot 

max vērtību no VMBI tabulas, kura nepārsniedz spēlētāju kategoriju summu, to visu 

dalot ar mazākās nepārsniegtās turnīra klases kategoriju intervālu lielumu. 

MBKi  MB koeficients i-tajai vietai 

MBKi = 2,2,...2,1,1,1 , ja DMB > 0.5 

MBKI = 2,2,...2,1,1,0 , ja DMB < 0.5 

S  sadalījumu koeficients tiek ņemts atbilstoši nosacījumiem no zemāk esošās tabulas: 

Nosacījumi Mazi turnīri 

Pāru turnīrā 

kopvērtējumā 60 

sad. 

un vairāk (ieskaitot 

atlases sesijas) 

Komandu turnīrs 

88-132 sad. 

Komandu turnīrs 133 

sad. un vairāk 

 1 1,5 1,5 2  

Yi piešķiramo MB skaits i-tajai vietai 

3.3.2. Turnīru, kuros ir noteiktas atlases kārtas, lai kvalificētos nākamajām kārtām, atlases kārtu 

kategoriju summa tiek pieskaitīta to finālturnīrā spēlējošo spēlētāju kategoriju summai, kas 



 

nav piedalījušies atlases kārtās. 

3.3.3. Komandu turnīros tiek skaitītas katras komandas to 4 spēlētāju kategorijas, kam tās ir 

visaugstākās. 

3.3.4. Turnīra kopējās kategorijas aprēķins komandu turnīros. Lai spēlētāju iekļautu turnīra 

kategorijas aprēķinā, tam ir jānospēlē vismaz 1/3 dala sadalījumu, ja nav noradīts citādi. 

Turnīra veids Aprēķināšanas metodika 

Vienkārši turnīri (ne vairāk ka 8 dalībnieki komandā) Katras komandas to 4 spēlētāju kategorijas, kam tā ir 

vislielākā, summa. 

Turnīri, kuri notiek posmos, 1 posma ietvaros komandas 

spēlētāju skaits ir ierobežots. 

Posma kopējā kategorija ir katras komandas to 4 

spēlētāju kategorijas, kam tā ir vislielākā, summa. 

Posmu kopvērtējumā (tai skaitā izslēgšanas spēļu, bet 

izslēgšanas spēles netiek skaitīts, kā atsevišķs posms) 

kopējā kategorija tiek noteikta kā posmu kategoriju 

summa dalīta ar posmu skaitu. 

Turnīri, kur komandas spēlētāju skaits ir neierobežots. Kārtas kopējā kategorija ir attiecīgajā kārtā piedalījušos 

katras komandas to 4 spēlētāju kategorijas, kam tā ir 

vislielākā, summa. 

Turnīra (posma) kopējā kategorija ir kārtu kopējo 

kategoriju summa dalīta ar kārtu skaitu. 

Posmu kopvērtējuma (tai skaita izslēgšanas spēļu, bet 

izslēgšanas spēles netiek skaitīts, ka atsevišķs posms) 

kopējā kategorija tiek noteikta kā posmu kategoriju 

summa dalīta ar posmu skaitu. 

 

Piezīmes: 

1) Ja kādā no vietām, kuram piešķiramas MB, tiek dalīta, tad tiek sasummēts attiecīgās 

vietas un tai sekojošās(-o) vietas(-u) iegūstamais MB skaits pēc turnīra klases un 

iegūtā summa dalīta uz vienādo vietu ieguvušo pāru vai komandu skaitu (kuram 

pienākas MB), noapaļojot to uz augšu. 

2) Mazos turnīros (S=1), piešķiramo MB skaits i-tajai vietai netiek (YI) noapaļots līdz 

desmitdaļām uz augšu, ja tas pārsniedz 0.95. 

3.4. Papildus MB tiek piešķirtas: 

3.4.1. 2 un vairāk sesiju kopvērtējumā vai vismaz 44 sadalījumi - turnīra klase 1+; 

3.4.2. Komandu turnīri ar vismaz 44 sadalījumiem - turnīra klase 1+; 

3.4.3. Komandu skaits ir 20 un vairāk un sadalījumu skaits 80 un vairāk - turnīra klase +2; 

3.4.4. Latvijas komandu čempionāta B līgas posmos piešķir MB pēc kopējās kategorijas neatkarīgi no 

komandu skaita; 

3.4.5. Ja ir pieejami vairāku secīgu minisesiju (6-20 sad. sesija) kopvērtējumi, mākslīgi apvienot tos, lai 

vienā šādā komplektā būtu vismaz 21 sadalījums (parasti 3x10 sadalījumi) un visi mākslīgie 

kopvērtējumi pārklātu vienādu sadalījumu skaitu. 

3.5. Sarkanās meistarballes (SMB) tiek piešķirtas: 



 

3.5.1. Pāru turnīros (tikai kopvērtējumā no 2+ sesijām vai 44+ sadalījumiem) ar vismaz 40 pāriem, 

kuros piedalās vismaz 16 spēlētāju ar kategoriju vismaz 12; 

3.5.2. Komandu turnīros ar vismaz 12 komandām un vismaz 44 sadalījumiem, kur piedalās vismaz 6 

komandas ar kopējo kategoriju 45+ (lielākā četru komandas spēlētāju kategoriju summa); 

3.5.3. Latvijas atklātajā pāru (Matchpoints) un komandu čempionāta A līgā SMB tiek piešķirtas pēc 

turnīra klases, taču vienmēr max piešķiramo SMB skaitam jāpārsniedz nacionālo meistarbaļļu 

skaits vismaz par 2SMB; 

3.5.4. A līgas atsevišķos posmos tiek piešķirtas SMB, ja A un B līgas attiecīgajā posmā kopā 

piedalījušās vismaz 6 komandas ar kopējo kategoriju 45+ (lielākā četru komandas spēlētāju 

kategoriju summa); 

3.5.5. B līgas posmos tiek piešķirtas SMB, ja kopā ar atlases kārtas komandām izpildās 2. punkta 

nosacījumi, citādi posma 1. vietas ieguvējiem 1 SMB, bet kopvērtējumā 1. vietas ieguvējiem 2 

SMB un 2. vietas ieguvējiem 1SMB; 

3.5.6. Turnīros, kuros notiek atlase uz Latvijas izlasi, tiek piešķirtas SMB pēc kopējās turnīra 

kategorijas, ja piedalās vismaz 8 pāri (4 komandas); 

3.5.7. Latvijā notiekošajiem turnīriem turnīru kopvērtējumā tiek piešķirtas SMB, ja turnīrā piedalās 

vismaz 24 pārī (48 spēlētāji) un 75% spēlētāju ir vismaz kategorija 12; 

3.5.8. Latvijas Tūres finālturnīrā tiek piešķirtas SMB pēc turnīra kopējās kategorijas; 

3.5.9. Turnīros ar lielu ārvalstu spēlētāju īpatsvaru var tikt piešķiras SMB, balstoties uz STK lēmumu. 

3.6. Nacionālās meistaballes (NMB) tiek piešķirtas: 

3.6.1. Latvijas Komandu čempionātā, Latvijas Pāru čempionātā, Latvijas Jaukto pāru čempionātā un 

Latvijas Junioru čempionātā pēc zemāk redzamās tabulas: 

Vieta 
Latvijas komandu 

čempionāts 

Latvijas pāru 

čempionāts 

Jaukto pāru 

čempionāts 

Junioru 

čempionāts 

1 7 5 2 1 

2 5 3 1  

3 3 2   

4 1 1   
 

3.6.2. Latvijas atklātajā čempionātā uz IMP, sieviešu, senioru un individuālajā čempionātā tiek 

piešķirtas NMB pēc sekojošiem nosacījumiem: 

20 līdz 29 pāriem pēc skalas 2-1 

30-39 pārī pēc skalas 3-2-1 

40 un vairāk pēc skalas 5-3-2-1 

Piezīme: 

Rēķinot MB tiek skaitīti ari ārvalstnieki (piemēram, ja 1.vieta ir ārvalstnieku pāris un 2.vietā ir 

Latvijā reģistrētu spēlētāju pāris, tad atbilstošo MB skaitu par otro vietu saņem Latvijas pāris. 

Par turnīru kopumā spēlētajam vienmēr tiek piešķirts maksimālais no MB skaita sesijās un 

kopvērtējumā, ietverot tajā kvalitatīvāko MB (SMB, NMB) skaitu. Komandu turnīros 

meistarballes tiek piešķirtas spēlētajam, ja tas piedalījies 1/3 dala sadalījumu katrā no turnīra 

fāzēm (atlases posmi, pusfināls, fināls) atsevišķi. 

3.7. EBL un WBF meistarbaļļu konvertācija 

Turnīros, kuros tiek piešķirtas EBL un/vai WBF meistarballes konvertācija notiek pēc sekojošiem 

principiem: 



 

3.7.1. Tiek piešķirts lielākais baļļu skaits pēc turnīra kopējās kategorijas attiecīgo vietu ieņēmušajam 

spēlētājam vai 1/5 daļu no EBL meistarbaļļu (turpmāk EMP) skaita pēc EBL mājaslapā publicētas 

informācijas. 

3.7.2. Tiek izmantota Latvijas turnīru klasifikācija MB piešķiršanā, taču tiek piešķirtas par 1 kvalitātes 

līmenī augstākas MB (ja piešķirtu MB, tad piešķir SMB, ja piešķirtu SMB, tad piešķir NMB) 

3.7.3. Ja tiek piešķirtas NMB, tad papildus piešķir SMB, kas ir EMP skaits reiz koeficients 0.5 

3.7.4. Turnīros, kur tiek aprēķinātas gan EMP, gan WBF meistarballes konvertācija tiek veikta no EMP 

skaita 

3.7.5. Turnīros, kur spēlētajam aprēķinātas tikai WBF meistarballes, tiek veikta to konvertācija uz EMP, 

dalot ar koeficientu 16,5 un noapaļojot iegūto rezultātu līdz desmitdaļām. Tālāk tiek veikta 

konvertācija uz NMB un SMB ka 3.7.1. un 3.7.3. punkta. 

3.7.6. EBL un WBF meistarbaļļu konvertācija tiek veikta no 2006.gada. 

3.8. Kategoriju noteikšana ārvalstu spēlētajiem 

Ārvalstu spēlētajiem, kam nav starptautiskie tituli, tiek piešķirta kategorija 6, izņemot Nolikuma 

Pielikumā nr. 2 “Par atsevišķu valstu spēlētāju klasifikācijas atbilstību” minēto valstu spēlētāju 

klasifikācijā minētos. Spēlētajiem ar starptautiskajiem tituliem - kategorija 20. Atsevišķos turnīros 

ar STK lēmumu var tikt apstiprinātas citas kategorijas ārvalstu spēlētajiem. 

Ar šā nolikuma apstiprināšanu spēku zaudē: 

• Nacionālo meistarbaļļu (NMB) un Eirobaļļu (EUROPEAN MASTER POINTS(EMP)) kvota 

- 3.2. pielikums 2003. Gada 20. Decembris 

• Nolikums par meistarballēm un kvalifikācijas punktiem (spēkā no 01.01.2013) 

• Nolikums par spēlētāju klasēm (spēkā no 2006. gada 13. jūnijs) 

  



 

 

Tabula - "Spēlētāju klasifikācija Latvijā". 

SPĒLĒTĀJU KLASIFIKĀCIJA LATVIJĀ 

KATEGORIJU IEGŪŠANA KATEGORIJU AIZSTĀVĒŠANA 

Tituls Kategorija 
Nacionālās 

MB (NMB) 

Sarkanās MB 

(SMB) 
MB 

Kvalifikācijas 

punkti 
Komentāri NMB SMB MB 

Kvalifikācijas 

punkti 
Komentāri 

Starptautiskais 

meistars 
20 

    
Kāds no Pasaules (WBF) vai Eiropas (EBL) bridža 

institūciju tituliem (OGM, OLM, OIM, OM, WGM, WLM, 

WIM, WM, SGM, SLM, SIM, SM, EGM, EWGM, ELM, 

EWLM, EM, EWM). Tituls tiek piešķirts uz mūžu. 

    

Nav jāaizstāv 

Lielmeistars 18 100         Nav jāaizstāv 

Nacionālais meistars 16 20 60 200 

 
Jābūt vismaz vienam Latvijas čempiona titulam (pāru vai 

komandu sacensības). 

2    

Lai aizstāvētu 

kategoriju jāizpilda 

kāds no 

normatīviem. 9 un 

augstākas 

kategorijas var 

apstiprināt tikai ar 

meistarballēm. 

 5  

  15 

Meistars 14 

 50 150   1    

15 

 
150 

 4  

  12 

Meistarkandidāts 12 

15  50   1    

 30 100  3  

3 20 100   9 

1. klase 9 

  50  

Līdz 50MB sasniegšanai katru sezonu jāizpilda kāds no 

titula iegūšanas sezonālajiem normatīviem 

1    

  15 sez.  2  

 5 sez.    

6 3 sez.   

2. Klase 6 

  

6 
2000 kval. p. 

sez. beigas 

Šo titulu iegūšanai ir jāiegūst noradītais MB skaits vai 

kvalifikācijas punktu skaits. Kvalifikācijas punkti sezonas 

beigas ir kval. p. sezonā kopā ar iepriekšējās sezonas 

kvalifikācijas punktu atlikuma pusi. 

1   
2000 kval. p. 

sezonas beigas 
 1  

  3 

3. Klase 3 

  

3 
400 kval. p. 

sez. beigas 

1   
400 kval. p. 

sezonas beigas 
 1  

  2 

4. Klase 1 

  

1 
100 kval. p. sez. 

beigas 
1 

100 kval. p. 

sezonas beigas 

5. Klase 
0 

   <100 kval. p. 

sez. beigas 

  

Pielikums nr.1 

Pie „Nolikuma par spēlētāju sporta klasēm, 

kvalifikācijas punktiem un meistarballēm“ 

Spēkā no 2016. gada 01. janvāra 



Lapa 8 no 8 

 

 

Par atsevišķu valstu spēlētāju klasifikācijas atbilstību 

1. Latvijas un Polijas spēlētāju kategoriju atbilstības tabula aprēķiniem 

Pakāpe 
Tytuł 

klasyfikacyjny 
Tituls (Polijā) 

Saīsinājums 

(Polijā) 

Kategorija 

(Polijā) 

Kategorija 

(Latvijā) 
Tituls (Latvijā) 

I Kandydat Kandidāts K 0.5 1.0 4.klase 

II Mistrz Klubowy Kluba meistars M 1.5 3.0 3.klase 

III Mistrz Okręgowy 
Novada 

meistars 
MO 2.0 6.0 2.klase 

IV Mistrz Regionalny 
Reģionālais 

meistars 
MR 3.0 9.0 1.klase 

V Mistrz Krajowy 
Nacionālais 

meistars 
MK 4.0 12.0 Meistarkandidāts 

VI 
Mistrz 

Międzynarodowy 

Starptautiskais 

meistars 
MM 7.0 14.0 Meistars 

VII Arcymistrz Lielmeistars A 12.0 16.0 
Nacionālais 

meistars 

VIII 
Arcymistrz 

Międzynarodowy 

Starptautiskais 

lielmeistars 
AM 18.0 18.0 Lielmeistars 

 

Minētā kategoriju transformācija tiek veikta, ja turnīra rezultāti tiek iesniegti ar katra spēlētāja kategoriju 

pēc Polijas spēlētāju klasifikācijas, citādi aprēķinos tiek piemērota ārvalstu spēlētāju vidējā kategorija 6 

vai 20 (kā tas ir atrunāts nolikumā “Nolikums par spēlētāju sporta klasēm, kvalifikācijas punktiem un 

meistarballēm”, spēkā no 2016. gada 01. janvāra). 

2. Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas spēlētāju kategoriju atbilstību aprēķiniem 

Kategoriju transformācija tiek veikta, ja turnīra rezultāti tiek iesniegti ar katra spēlētāja kategoriju pēc 

Polijas spēlētāju klasifikācijas (attiecīgo valstu spēlētājiem tiek norādīta kategorija Polijas klasifikācijā), 

vai tiek izmantota Polijas spēlētāju klasifikācija Baltkrievijas spēlētājiem (līdzīga spēlētāju titulu 

klasifikācija kā Polijā), citādi aprēķinos tiek piemērota ārvalstu spēlētāju vidējā kategorija 6 vai 20 (kā tas 

ir atrunāts nolikumā “Nolikums par spēlētāju sporta klasēm, kvalifikācijas punktiem un meistarballēm”, 

spēkā no 2016. gada 01. janvāra). 

3. Latvijas un Igaunijas spēlētāju kategoriju atbilstības tabula aprēķiniem 

Tituls Tituls (Igaunija) 
Kategorija 

(Igaunija) 

Kategorija 

(Latvijā) 
Tituls (Latvijā) 

Meistrikandidaat Meistarkandidāts 0.5 12.0 Meistarkandidāts 

Meister Meistars 0.0 14.0 Meistars 

Rahvusvaheline 

meister 

Starptautiskais 

meistars 
-0.5 16.0 

Nacionālais 

meistars 

Suurmeister Lielmeistars -1.0 18.0 Lielmeistars 
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4. Latvijas un Krievijas spēlētāju kategoriju atbilstības tabula aprēķiniem 

Tituls 

(Krievijā) 
Kategorija (Krievijā) Kategorija (Latvijā) Tituls (Latvijā) 

 
0.5 12.0 Meistarkandidāts 

 
0.0 14.0 Meistars 

 
-1.0 16.0 Nacionālais meistars 

 
-2.0 16.0 - 

 
-2.5 16.0 - 

 
-3.0 20.0 Starptautiskais meistars 

 
-3.5 20.0 Starptautiskais meistars 
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