
Latvijas 2020./2021. gada Skolu skolēnu šaha olimpiādes 

Reģionālā posma NOLIKUMS 
 

1. Mērķi un uzdevumi 

1.1. Popularizēt šahu Latvijas skolēnu vidū. 

1.2. Popularizēt šahu kā prātu attīstošu un saistošu brīvā laika pavadīšanas veidu. 

1.3. Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību. 

1.4. Noteikt Latvijas 2020./2021. gada Skolu skolēnu šaha olimpiādes 

finālsacensību dalībniekus katrā no vecuma grupām (1. – 4 klase, 5. – 9. klase, 

10. – 12. klase). 

 

2. Sacensību organizatori 

2.1. Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija. 

2.2. Sacensību tiesneši – IA Toms Kalniņš, FA Matīss Mustaps un Viesturs Kapče. 

 

3. Sacensību dalībnieki 

3.1. Sacensībās drīkst piedalīties 3 labākie zēni un 3 labākās meitenes no vienas 

skolas katrā vecuma grupā atbilstoši Latvijas Skolu skolēnu šaha olimpiādes 

atlases posma rezultātiem. 

3.2. Dalībnieku saraksts, kuri ir iekļuvuši Latvijas Skolu skolēnu šaha olimpiādes 

Reģionālajā posmā ir publicēts vietnē http://chess-

results.com/fed.aspx?lan=1&fed=LAT 

3.3. Skolām, kuras nav piedalījušās atlases posmā, ir iespēja pieteikt pa 3 

dalībniekiem gan zēniem, gan meitenēm ar ne augstāk kā otro sporta klasi šahā 

katrā turnīrā. 

3.4. Spēlētāji ar vismaz pirmo sporta klasi šahā automātiski kvalificējas Latvijas 

Skolu skolēnu šaha olimpiādes finālam. 

 

4. Sacensību laiks 

Reģions Datums, laiks 

Latgale 08.04.2021.; plkst. 12:30 

Zemgale 15.04.2021.; plkst. 12:30 

Vidzeme 22.04.2021.; plkst. 12:30 

Kurzeme 29.04.2021.; plkst. 12:30 

Rīga 06.05.2021.; plkst. 12:30 

 

5. Izspēles kārtība 

5.1.Turnīri norisinās tiešsaistes šaha platformā www.lichess.org pēc Šveices 

sistēmas 10 kārtās ar laika kontroli 5 minūtes katram dalībniekam + 3 sekundes 

par katru izdarīto gājienu. 
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5.2. Lai piedalītos turnīrā dalībniekam jābūt Latvijas skolēnu šaha olimpiādes 

lichess komandas dalībniekam: https://lichess.org/team/latvijas-skolu-skolenu-

saha-olimpiade. 

5.3. Latvijas finālam kvalificējas tie spēlētāji, kuri iegūs vismaz 7 punktus 10 spēlēs 

(vai 6.5 punktus 9 spēlēs bye gadījumā). 

SVARĪGI! Video pamācība par tiešsaistes šaha platformas www.lichess.org izmantošanu 

pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=u8MyqvRyde8 

 

6. Apbalvošana 

6.1. Katrā atsevišķā turnīrā apbalvo pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējus ar 

elektroniskām dāvanu kartēm. 

6.2. Elektroniskās dāvanu kartes tiks nosūtītas uzvarētājiem vai to pārstāvjiem uz 

reģistrācijas anketā norādīto e-pasta adresi. 

 

7. Pieteikšanās 

7.1. Iepriekš pieteikšanās, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, lichess lietotājvārdu, 

sporta klasi (ja tāda ir), skolas nosaukumu, mācību klasi, šaha trenera vārdu un 

uzvārdu (ja tāds ir), jāizdara vismaz vienu dienu pirms paredzētā turnīra 

sākuma rakstot uz e-pastu sahaolimpiade@gmail.com vai aizpildot reģistrācijas 

anketu http://ej.uz/SkoluOlimpiade. 

7.2. Pieteikumus sacensībām var iesniegt gan paši dalībnieki vai to pārstāvji, gan 

dalībnieku mācību iestādes. 

7.3. Pēc reģistrācijas veikšanas dalībnieks uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta 

adresi un lichess lietotājvārdu saņems paroli, kuru būs nepieciešams ievadīt, 

piesakoties turnīram lichess platformā. Saņemtā parole nav nododama trešajām 

personām. 

 

8. Pretkrāpšanās (anti-cheating) noteikumi 

8.1. Sacensību dalībnieki drīkst spēlēt tikai paši, neizmantot nekādu citu 

informācijas avotu palīdzību, tai skaitā, citu personu un datorprogrammu. 

8.2. Godīgas spēles ievērošanas kontroli veic sacensību krāpšanās novēršanas 

komisija, kā arī tiek izmantota lichess krāpniecības novēršanas sistēma. 

8.3. Ja kādam no sacensību dalībniekiem veidojas pamatotas aizdomas par 

krāpšanos partijas laikā, lūdzam privāti sazināties ar organizatoriem pa e-pastu 

sahaolimpiade@gmail.com vai lichess platformā. 

8.4. Konstatējot krāpniecības faktu no kāda spēlētāja puses, sacensību rezultāti var 

tikt pārskatīti, spēlētājs var tikt diskvalificēts un viņam var tikt piemērots 

aizliegums piedalīties Latvijas Šaha federācijas rīkotajos turnīros. 

 

9. Noslēguma jautājumi 

9.1. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu, ja tas 

nepamatoti neskar dalībnieku intereses. 
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9.2. Informējam, ka šis ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota 

plašsaziņas līdzekļos, 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 šaha un sporta nozares 

mājaslapās, www.sahafederacija.lv un oficiālajos sociālo mediju kontos. 

9.3. Sīkāka informācija par sacensību norisi pieejama pa e-pastu 

sahaolimpiade@gmail.com un pa tālruni 29346560 vai 29967610 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARĪGI! 

Latvijas Šaha federācija organizē BEZMAKSAS tiešsaistes šaha apmācību ciklu 

Latvijas skolu olimpiādes dalībniekiem. Nodarbības notiks platformā Zoom.  

• 11.03., 18:00 – 19:00 “Pasaules čempionu aizsardzība pret gājienu 1.e4” 

Saite: https://rtucloud1.zoom.us/j/98126491557 

 

• 18.03., 18:00 – 19:00 “Stabils un nesatricināms slāvu atklātnes tipa 

repertuārs pret 1.d4 un citiem pirmajiem gājieniem” 

Saite: https://rtucloud1.zoom.us/j/95499671812 

 

• 25.03., 18:00 – 19:00 “Galotņu meistara Vasilija Smislova partiju apskate” 

Saite: https://rtucloud1.zoom.us/j/94332947984 

 

• 01.04.; sākums plkst. 18:00 simultānspēles seanss pret treneri MK Viesturu 

Kapči. Laika kontrole: trenerim 60 minūtes +15 sekundes par gājienu, 

dalībniekiem 30 minūtes + 15 sekundes. 

 

SACENSĪBU ATBALSTĪTĀJI 

 

sahafederacija.lv/ 

 

LatvianChessFederation/ 

 

chess-results.com/ 
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