LATVIJAS SKOLU SKOLĒNU OLIMPIĀDES NOLIKUMS
ŠAHĀ VIDZEMES REĢIONA FINĀLAM
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 Vidzemē.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek no 2018.gada 19.aprīlī, sākums pulksten 11-00
Vidzemess reģiona fināls – Siguldā, Siguldas 1.pamatskolā, Pulkveža
Brieža iela 105.
3. Sacensību dalībnieki
1.- 4.klašu skolēni;
5.- 9.klašu skolēni;
10.-12.klašu skolēni.
Katrā klašu grupā zēni un meitenes spēlē atsevišķi, bet nepietiekamu
dalībnieku skaita gadījumā zēnus un meitenes var apvienot spēlēšanai
vienā klašu grupā, vērtējot zēnus un meitenes atsevišķi.
Jaunāku klašu skolēni var spēlēt augstāku klašu grupā.
4. Sacensību kārtība
Paredzētas 7 spēļu kārtas ar apdomas laiku 12 minūtes plus 5 sekundes
par izdarītu gājienu. Atkarībā no dalībnieku skaita spēļu dienā var tikt
noteikts cits apdomas laiks vai kārtu skaits. Paredzemais kārtu laiks ir
aptuvens, spēļu kārtas tiks izspēlētas viena pēc otras.
1. kārta 11:00
2. kārta 11:40
3. kārta 12:20
4. kārta 13:00
5. kārta 13:40
6. kārta 14:20
7. kārta 15:00
15:30 līdz 16-30
16-45 APBALVOŠANA
Simultanta spēle ar 2017.gada Latvijas sieviešu čempioni šahā Lindu
Krūmiņu. Iespēja piedalīties simultanta spēlē tiks noteikta loterijas veidā,
čempione uz spēli aicinās 15 dalībniekus.

Vidzemes reģiona finālu tiesās Fide kategorijas tiesnesis Arturs
Mihailovs.
Vidzemes 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.
Svarīgi: Spēļu dienā nav paredzēts pusdienas pārtraukums, lūgums
padomāt par bērniem par līdzņemamām uzkodām un dzērieniem.
5. Pieteikumi
Pieteikumus Vidzemes reģiona finālam jāsūta ne vēlāk kā līdz 17.aprīlim
uz
e-pastiem:
arthur.mikhailov@inbox.lv
kopiju
(cc)
skolusahaolimpiade@gmail.com
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, skola, kurā mācās un
klase, dzimšanas gads un vēlams arī sporta klase, ja tāda ir.
Sacensību dienā būs iespējams veikt labojumus tikai pieteiktajiem
dalībniekiem.
6. Apbalvošana
Ar medaļu katrā vecuma grupā tiek apbalvoti trīs labākie zēni
un trīs labākās meitenes un diplomiem visi turnīra dalībnieki.
Iespējamas pārsteigumu balvas no sacensību organizatoriem.
Piezīme. Sacensību organizatori patur tiesības veikt izmaiņas nolikumā
iepriekš par to paziņojot sacensību dalībniekiem.
Biedrības “Latvijas šaha federācija”
valdes loceklis
Ilmārs Krūms

