
LATVIJAS 

SKOLU SKOLĒNU OLIMPIĀDES 

NOLIKUMS ŠAHĀ. 

 
1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt šaha spēli skolu jaunatnes vidū. 

Popularizēt šahu kā saistošu brīvā laika pavadīšanas veidu. 

Pilnveidot jauno šahistu meistarību. 

Noskaidrot labākos spēlētājus. 

2. Laiks un vieta 

Sacensības notiek no 2018.gada 1.februāra – 15. maijam Latvijas skolās. 

Latvijas fināls 2018. gada 15. maijā Rīgā, Rīgas Juglas vidusskolā.  

Vidzemes reģiona fināls – Siguldā, datums nav vēl noteikts. 

Latgales reģiona fināls – Maltā, datums nav vēl noteikts. 

Zemgales reģiona fināls – Vieta nav vēl noteikta, datums nav vēl zināms. 

Kurzemes reģiona fināls – Vieta nav vēl noteikta, datums nav vēl zināms. 

3. Sacensību dalībnieki 

1.- 4.klašu skolēni; 

5.- 9.klašu skolēni; 

10.-12.klašu skolēni. 

Zēni un meitenes katrā grupā spēlē atsevišķi. Ja meiteņu vai zēnu skaits ir 

nepietiekams, skola var noteikt, ka meitenes un zēni spēlē kopā. 

Jaunāku klašu skolēni var spēlēt augstāku klašu grupā. 

4. Sacensību kārtība 

Apdomas laiks un kārtu skaits tiks noteikts sacensību dienā atkarībā no 

ieradušos dalībnieku skaita.  

Dalībnieki ierodas uz sacensībām ar saviem galdiņiem un vienu šaha 

pulksteni no skolas. Sacensības ir individuālas. 

Iespēju robežās, ja skolām nav šahu galdiņu, šaha galdiņus nodrošinās 

Latvijas Šaha federācija. 

Ceturtdaļfināli notiek atsevišķi katrā skolā, kura vēlas piedalīties. Trīs 

labākie zēni un trīs labākās meitenes, katrā vecuma grupā no katras skolas 

tiekas reģiona finālā, no vienas skolas maksimālais skolēnu skaits 18. 

Zēni un meitenes spēlē atsevišķi gan reģiona finālā, gan Latvijas finālā. 

Reģionu finālos paredzētas 6 kārtas, Latvijas finālā 7 kārtas. 

 

Izņēmums ir Latvijas skolu skolēni šahisti, kuriem šahā ir 1.sporta klase 

vai augstāk sporta klase, tie tiek pielaisti spēlēt Latvijas finālā bez atlases. 

Pieteikumu par dalību Latvijas finālā ir jāatsūta līdz 15.februārim 12-00 

uz e-pastu:  skolusahaolimpiade@gmail.com 
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Katra reģiona deviņi labākie zēni un deviņas labākās meitenes tiek uz 

Latvijas finālu (3 labākie zēni un 3 labākās meitenes no katra vecuma 

grupas, attiecīgi reģiona tiks atlasīti kopā 18 bērni). 

Latvijas fināls notiks Rīgā, Rīgas Juglas vidusskolā 2018. gada 

15.maijā. Reģionu fināli tiek rīkoti atsevišķi līdz 2018. gada 1. maijam. 

Ceturtdaļfināli skolās tiek rīkoti atsevišķi līdz 2018. gada 1.aprīlim. 

5. Pieteikumi 

Pagarināta dalībnieku pieteikšana līdz 15.februārim plkst.12.00 , 

sūtot 

pieteikumus uz e-pastu:  skolusahaolimpiade@gmail.com . Pieteikumā 

jāuzrāda : skola, dalībnieka vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads, klase, skola. 

Vārdiskie pieteikumi iesniedzami sacensību dienā 15 minūtes pirms 

sacensību sākuma. 

6. Apbalvošana 

Ar medaļu katrā vecuma grupā tiek apbalvoti trīs labākie zēni 

un trīs labākās meitenes un diplomiem visi turnīra finālisti.  

Piezīme. Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā 

iepriekš par to paziņojot sacensību dalībniekiem. 

 

2018. gada 30. janvārī 

 
Biedrības “Latvijas šaha federācija” 
valdes loceklis 
        Ilmārs Krūms 
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