LATVIJAS SKOLU ŠAHA OLIMPIĀDES 2020

NOLIKUMS
LATGALES REĢIONA FINĀLS
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 2020.gada 3.aprīlī, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu
centrā “Zeimuļs”, Rēzeknē, Krasta ielā 31
Sākums pulksten 11:00, reģistrācija no pulksten10:00 līdz 10:45.
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.
Nepietiekamu dalībnieku skaita dēļ, meitenes un zēnus var apvienot vienā
grupā, bet vērtēt atsevišķi.
Piedalīties var zēni līdz 2.sporta klasei un meitenes līdz 3.sporta klasei
ieskaitot un nepārsniedzot ātrā šaha (rapid) reitingu 1300. Tiek pieļauti arī
izņēmumi, tāpēc jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar organizatoriem.
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.
 Latgales 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).
 Dalībnieks, kurš savā reģionā izcīna 5 punktus 7 spēlēs arī nodrošina
sev tiesības spēlēt Latvijas Skolu šaha olimpiādes finālā.

 automātiski uz Latvijas finālu kvalificējas visi zēni ar 1.sporta klasi
un augstāku, kā arī visas meitenes ar 2.sporta klasi un augstāku un
arī jaunieši ar ātrā šaha (rapid) reitingu virs 1300.
Sacensību galvenais tiesnesis
kategorijas tiesneša kvalifikācija.

Aleksandrs

Vasiļkovs,

nacionālās

Latvijas Skolu šaha fināls 2020.gada 15. maijā Rīgā, Transporta
un sakaru institūtā, Rīgā, Lomonosova ielā 1.
5. Pieteikumi
Lai skolēnus pieteiktu uz 2020.gada Skolu Šaha olimpiādes Reģionu
finālu, ir jāaizpilda pieteikuma anketa par katru dalībnieku.
Dalībnieku reģistrācija reģiona finālam notiek līdz 2020.gada 20.martam,
nokavējot pieteikšanās termiņu organizatori patur tiesības nepielaist
dalībniekus.
Dalībnieka anketa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebp57H6_pB_yicaX0rZdTbI79kA0TbQJeDfxBTp0WZbXa5Q/viewform
Jautājumu
un
neskaidrību
gadījumā
rakstīt
uz
e-pastu
skolusahaolimpiade@gmail.com vai zvanīt projekta koordinatorei Nellijai
Maklakovai 26391691.
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.
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