LATVIJAS SKOLU SKOLĒNU OLIMPIĀDES ŠAHĀ

NOLIKUMS
ZEMGALES 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 Zemgalē.
2. Laiks un vieta
Sacensības notiek 2019.gada 16.aprīlī, Zemgales reģiona kompetenču
attīstības centrs, Svētes iela 33, Jelgavā. Sākums pulksten 11.00.
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.
Zemgales reģiona deviņi labākie zēni un deviņas labākās meitenes tiek uz
Latvijas finālu (3 labākie zēni un 3 labākās meitenes no katras vecuma
grupas, attiecīgi no reģiona tiks atlasīti kopā 18 bērni).
Latvijas fināls notiks Rīgā, 2019. gada 15.maijā.

5. Pieteikumi
Pieteikumus Zemgales reģiona finālam jāsūta ne vēlāk kā līdz 9.aprīlim uz
e-pastiem: kalnins.a.t@gmail.com
un kopiju (cc) skolusahaolimpiade@gmail.com
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, skola un klase, dzimšanas
gads, mēnesis un datums.
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. Iespējamas pārsteigumu balvas no sacensību
organizatoriem.
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.
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