
LATVIJAS SKOLU SKOLĒNU ŠAHA OLIMPIĀDES 2019 

 

NOLIKUMS 

 
1. Mērķis un uzdevums 

Popularizēt šaha spēli skolu jaunatnes vidū. 

Popularizēt šahu kā prātu attīstošu un saistošu brīvā laika pavadīšanas 

veidu. 

Pilnveidot jauno šahistu meistarību. 

Noskaidrot labākos spēlētājus. 

 

2. Laiks un vieta 

Sacensības notiek no trīs posmos no 2019.gada 1.novembra līdz 

15.maijam 

 

I POSMS – Latvijas skolu posms, 1.novembris – 10.marts 

II POSMS – Reģionu posms, 1.aprīlis – 30.aprīlis 

III POSMS – Latvijas fināls, 15.maijs 

 

Vidzemes reģiona fināls – Vieta vēl nav noteikta, datums nav vēl noteikts. 

Latgales reģiona fināls – Daugavpilī, datums nav vēl noteikts. 

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

Kurzemes reģiona fināls – Kuldīgā, 12.aprīlī. 

RĪGAS fināls – Rīga, datums nav vēl noteikts. 

 

Latvijas fināls 2019.gada 15.maijā, vieta vēl nav noteikta.  

 

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 

I Posmā jeb Skolu posmā sacensību dienu, apdomas laiku nosaka skolas 

treneris, organizators, skolotājs vai jebkurš atbildīgais, kārtu skaitu 

sacensību dienā atkarībā no ieradušos dalībnieku skaita.  

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

Latvijas Šaha federācija, kā arī nepieciešamības gadījumā piedāvājam 

noorganizēt skolas turnīru. 



Skolu posmā tiek noteikti 3 labākie zēni un 3 labākās meitenes, katrā 

vecuma grupā (1.-4. klašu grupa, 5-9. klašu grupa un 10-12. klašu grupa) 

no katras skolas, kuri tiek virzīti reģiona finālam, no vienas skolas 

maksimālais skolēnu skaits 18. 

 

II Posmā jeb reģionu finālos 

Tiekas viena reģiona (Kurzemes, Zemgales, Vidzemes, Latgales un 

Rīgas) skolu labākie skolēni, kuri tika izvirzīti I Posmā. Starp šiem 

skolēniem, katrā reģionā tiek noteikti 3 labākie zēni un 3 labākās 

meitenes, katrā vecuma grupā. 

Nepietiekamu dalībnieku skaita dēļ, meitenes un zēnus var apvienot vienā 

grupā, bet vērtēt atsevišķi, kā arī jaunāku klašu skolēni var piedalīties 

vecāku klašu grupā. 

 

Reģionu finālos plānotas 7 kārtas ar apdomas laiku 12 min + 5 sek. 

 

III Posmā jeb Latvijas finālā 

 automātiski kvalificējas visi zēni un meitenes ar 1.sporta klasi un 

augstāku. 

Par viņiem pieteikums par dalību Latvijas finālam ir jāatsūta līdz 

15.aprīlim 12.00 uz e-pastu:  skolusahaolimpiade@gmail.com, var 

sūtīt treneri vai skolēni paši, aizpildot pielikumu Nr.2  (pieteikumu). 

 

 Latvijas finālā tiekas visu 5 reģionu deviņi labākie zēni un deviņas 

labākās meitenes tiek uz Latvijas finālu (no katra reģiona 3 labākie 

zēni un 3 labākās meitenes no katra vecuma grupas, attiecīgi no 

katra reģiona tiks atlasīti kopā 18 bērni). 

Par kuriem pieteikums par dalību Latvijas finālam ir jāatsūta līdz 

30.aprīlim 12.00 uz e-pastu:  skolusahaolimpiade@gmail.com, 

pieteikumu sūta treneris, aizpildot pielikumu Nr.2 (pieteikumu). 

 

Latvijas finālā paredzētas 7 līdz 9 kārtas ar apdomas laiku 10 min + 5 sek, 

kārtu skaits un apdomas laiks tiks precizēts ņemot vērā finālistu kopējo 

skaitu. 

 

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

 

Latvijas fināls notiks Rīgā, 2019.gada 15.maijā, bet precīza vieta vēl 

nav noteikta. Reģionu fināli tiek rīkoti atsevišķi no 2019.gada 1.aprīļa 

līdz 1. maijam. Ceturtdaļfināli skolās tiek rīkoti atsevišķi līdz 2019.gada 

10.martam. 
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Piezīmes: Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā 

iepriekš par to paziņojot sacensību dalībniekiem. 

Sacensību organizatori ir tiesīgi uzaicināt papildus dalībniekus. 

 

5. Pieteikumi 

Skolu pieteikšanās 2019.gada Skolu Šaha olimpiādei ir līdz 

15.februārim pulksten 12.00, sūtot pieteikumus uz e-pastu:  

skolusahaolimpiade@gmail.com. Pieteikumā jānorāda skola un 

aptuvenais skolēnu-dalībnieku skaits katrā klašu grupā. 

PARAUGS: 

 
  Klašu grupa 

SKOLA 1.-4.kl. 5.-9.kl. 10.-12.kl. 

DABASUPES ĢIMNĀZIJA 15 2 3 

 

 

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. 

 

7. 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. 

 

2018.gada 30.septembrī 

 

Biedrības “Latvijas Šaha federācija” 

valdes loceklis 

        Ilmārs Krūms 
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