Latvijas 2020/2021 skolu šaha olimpiādes
pirmā (atlases) posma NOLIKUMS
Mērķi un uzdevumi

1.

Popularizēt šahu Latvijas skolēnu vidū.
Popularizēt šahu kā prātu attīstošu un saistošu brīvā laika pavadīšanas veidu.
Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību.
Sacensību organizatori

2.

Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija.
Sacensību tiesneši un apelācijas komiteja tiek noteikti katram turnīram atsevišķi.
Sacensību dalībnieki

3.





Sacensībās aicināti piedalīties ikviens Latvijas skolēns neatkarīgi no vecuma ar ne
augstāk kā 2. sporta klasi šahā.
Spēlētāji ar vismaz 1. sporta klasi automātiski kvalificējas Latvijas lielajam
finālam.
Sacensības norisinās trīs vecumu grupās:
1. - 4. klašu skolēni;
5. - 9. klašu skolēni;
10. - 12. klašu skolēni, profesionālu vidusskolu, arodskolu un tehnikumu studenti.
Sacensību laiks

4.


2020. gada oktobrī Latvijas Šaha federācija organizē BEZMAKSAS tiešsaistes
šaha apmācību ciklu skolēniem bez priekšzināšanām šahā.
Nodarbības notiks populārā straumēšanas platformā Twitch. Nodarbību laikā
dalībniekiem būs iespēja uzdod jautājumus čata logā.

Apmācību programma:
 1. nodarbība 27.10.2020. plkst. 19:00 – 20:00.
 Tēma: “Šaha pamatelementi un figūru gājieni”.
 2. nodarbība 29.10.2020. plkst. 19:00 – 20:00.
 Tēma: “Mats. Šaha uzvaras nosacījums”.
 3. nodarbība 31.10.2020. plkst. 11:00 – 12:00.
 Tēma: “Šaha stratēģijas iesācējiem”.
 4. nodarbība 03.11.2020. plkst. 19:00 – 20:00.
 Tēma: “Mūsdienu digitālie šaha rīki”.
 5. nodarbība. 05.11.2020. plkst. 19:00 – 20:00.
 Tēma: “Lichess turnīra izspēlēto partiju apskats”.





I. posms (atlases posms) norisinās no 2020. gada novembra līdz 2020. gada
decembrim.
II. posms (reģionālo finālu posms) norisinās no 2021. gada marta līdz 2021. gada
aprīlim.
III. posms (Latvijas lielais fināls) norisinās 2021. gada 15. maijā.

5.
Izspēles kārtība
I. posms - atlases posms norisinās neklātienē, tiešsaistes šaha platformā www.lichess.org
II. posmam kvalificējas trīs labākie zēni un trīs labākās meitenes no katras skolas. Zēni un
meitenes spēlē kopā.
Atlases posmu veido 15 atsevišķi turnīri, pa trīs turnīriem katrā vecumā grupā.
Atlases turnīri 10. - 12. klašu skolēniem notiek:
Reģions
Rīga
Vidzemes novads
Kurzemes novads
Latgales novads
Zemgales novads

Datums
10.11.2020
12.11.2020
13.11.2020
17.11.2020
19.11.2020

Laiks
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00

Saite
https://lichess.org/tournament/Jt18hGpe
https://lichess.org/tournament/EcHUVA9O
https://lichess.org/tournament/T3aFvzCJ

Atlases turnīri 5. - 9. klašu skolēniem notiek:
Reģions
Rīga
Vidzemes novads
Kurzemes novads
Latgales novads
Zemgales novads

Datums
24.11.2020
26.11.2020
27.11.2020
01.12.2020
03.12.2020

Laiks
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00

Saite
https://lichess.org/tournament/zhJIuXxB
https://lichess.org/tournament/7Xui3tkU
https://lichess.org/tournament/r4PJoVqm
https://lichess.org/tournament/zQXR2OE7

Atlases turnīri 1. - 4. klašu skolēniem notiek:
Reģions
Rīga
Vidzemes novads
Kurzemes novads
Latgales novads
Zemgales novads

Datums
08.12.2020
10.12.2020
11.12.2020
15.12.2020
17.12.2020

Laiks
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00
18:00 – 20:00

Saite
https://lichess.org/tournament/AF00pcIB
https://lichess.org/tournament/6pR124bU
https://lichess.org/tournament/3r1GzVyS
https://lichess.org/tournament/Tuud64zM
https://lichess.org/tournament/0VzFV2cq

Visi I posma turnīri tiek izspēlēti pēc Arēnas sistēmas ar laika kontroli 10 minūtes + 2
sekundes par izdarītu gājienu katram dalībniekam. Turnīru ilgums: 2 stundas.
Uzvar dalībnieks ar lielāko punktu summu. Sīkāka informācija par izspēles sistēmu
pieejama šeit: https://lichess.org/tournament/help?system=arena
Lai piedalītos turnīrā dalībniekam jābūt Latvijas skolēnu šaha olimpiādes lichess komandas
dalībniekam: https://lichess.org/team/latvijas-skolu-skolenu-saha-olimpiade

Dalībnieks vai dalībnieka pārstāvis personīgi nodrošina nepieciešamo aprīkojumu spēļu
aizvadīšanai.
SVARĪGI! Video pamācība par tiešsaistes šaha platformas www.lichess.org izmantošanu
pieejama šeit:

! ! ! Pēc saviem ieskatiem skolas var individuāli organizēt klātienes vai neklātienes
sacensības skolas audzēkņiem, nepiedaloties Latvijas Šaha federācijas rīkotajos tiešsaistes
turnīros. Pēc šo turnīru rezultātiem, II. posmam kvalificējas trīs labākie zēni un trīs labākās
meitenes no katras skolas. ! ! !
6.

Apbalvošana

Atlases turnīru dalībnieki tiek apbalvoti pēc nejaušības principa.
Katrā no 15 turnīriem tiek izspēlētas vismaz 5 mantiskās balvas.
Katras nedēļas beigās (no novembra līdz decembrim) sacensību organizatori nodrošina
tiešraidi Latvijas Šaha federācijas YouTube kanālā, ar tiešsaistes resursu palīdzību nosakot
balvu ieguvējus. Pēc uzvarētāju noteikšanas sacensību organizatori sazināsies ar
dalībniekiem, kuri ieguvuši balvas, vai to pārstāvjiem un vienosies par balvu nodošanas
veidu.
7.

Pieteikšanās

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 1 (vienu) stundu pirms dalībniekam paredzētā turnīra sākuma, aizpildot
pieteikumu formu: https://ej.uz/SkoluOlimpiade

8.

Noslēguma jautājumi

Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu, ja tas nepamatoti
neskar dalībnieku intereses.
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; oficiālajos sociālo mediju
kontos.
Sīkāka informācija: tālr. 24667760, 29967610, e-pasts sahaolimpiade@gmail.com

SACENSĪBU ATBALSTĪTĀJI

