
 Latvijas 2022. gada Skolu šaha olimpiādes 

NOLIKUMS 

 

1. Mērķi un uzdevumi 

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

Pilnveidot jauno šahistu sportisko meistarību. 

Noskaidrot spēcīgākos šahistus Latvijas skolēnu vidū. 

 

2. Sacensību organizatori 

Sacensības organizē un vada Latvijas Šaha federācija. 

Sacensību koordinatori ir IA Toms Kalniņš (tālr. +371 29967610), FA FM Matīss Mustaps 

(tālr. +371 29346560 ), FI Viesturs Kapče. 

  

3. Laiks un vieta 

Sacensību atlases posms norisinās no 2022. gada 9. februāra līdz 2022. gada 30. martam 

tiešsaistes šaha platformā https://lichess.org/. 

 

Sacensību reģionālais posms norisinās no 2022. gada 6. aprīļa līdz 2022. gada 27. aprīlim 

tiešsaistes šaha platformā https://lichess.org/. 

 

Sacensību finālposma norise paredzēta 2022. gada 15. maijā klātienē (vieta tiks precizēta), ja 

tas būs iespējams ņemot vērā tā brīža epidemioloģisko situāciju un noteiktos ierobežojumus. 

 

4. Sacensību dalībnieki 

Sacensībās aicināts piedalīties ikviens Latvijas skolēns. Sacensības norisinās trīs vecuma 

grupās: 

● 1. - 4. klašu skolēni; 

● 5. - 9. klašu skolēni; 

● 10. - 12. klašu skolēni, profesionālu vidusskolu, arodskolu un tehnikumu studenti. 

 

Lai piedalītos tiešsaistes turnīros dalībniekam jābūt Skolu šaha olimpiādes lichess komandas 

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

 

Atlases posmā var piedalīties neierobežots dalībnieku skaits no vienas mācību iestādes ar ne 

augstāk kā II sporta klasi šahā. 

 

Reģionālajam posmam mācību iestāde vai tās pārstāvis var pieteikt 3 zēnus un 3 meitenes katrā 

vecumā grupā (kopā 18 dalībnieki). Mācību iestādēm ir iespēja pieteikt papildus dalībnieku 

jebkurā vecuma grupā, jā pēc atlases posma rezultātiem iestāde ir izcīnījusi šādas tiesības. 

 

Sacensību finālam kvalificējas: 

● spēlētāji ar vismaz I sporta klasi šahā; 
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● pirmo trīs vietu ieguvēji zēniem un meitenēm katrā vecuma grupā no katra reģiona 

(Rīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale); 

● spēlētāji, kuri reģionālā posma turnīros izcīnīs vismaz 65% no maksimāli iespējamā 

punktu skaita. 

 

5. Izspēles kārtība 

ATLASES POSMU veido 8 atsevišķi turnīri, kuri tiek izspēlēti 7 kārtās pēc Šveices sistēmas 

ar laika kontroli 5 minūtes + 3 sekundes par gājienu katram dalībniekam. Visu vecuma grupu 

zēni un meitenes spēlē kopā. Turnīru grafiks ir šāds: 

 

Datums, laiks Saite 

09.02.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/KdZuIhX9 

16.02.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/PllxpVjM 

23.02.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/mEAbvnXT 

02.03.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/whYpaBRU 

09.03.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/Dl4vTnNj 

16.03.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/qLEtp8eX 

23.03.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/xBM3n2DJ 

30.03.2022, plkst. 19:00 https://lichess.org/swiss/nXJkTVeM 

  

Katra novada (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale) trīs labākās skolas, kuru pārstāvji pēc 

visu 8 turnīru rezultātiem iegūs vislielāko punktu summu, saņem tiesības pieteikt papildus 

dalībniekus reģionālajam posmam. Papildus vietas tiek piešķirtas šādā apmērā: 

● 1. vieta starp sava novada skolām: 3 papildus vietas; 

● 2. vieta starp sava novada skolām: 2 papildus vietas; 

● 3. vieta starp sava novada skolām: 1 papildus vieta. 

 

Rīgas un Pierīgas reģiona deviņas labākās komandas, kuru pārstāvji pēc visu 8 turnīru 

rezultātiem iegūs vislielāko punktu summu, saņem tiesības pieteikt papildus dalībniekus 

reģionālajam posmam. Papildus vietas tiek piešķirtas šādā apmērā: 

● 1. vieta - 3. vieta kopvērtējumā: 3 papildus vietas katrai mācību iestādei; 

● 4. vieta - 6. vieta kopvērtējumā: 2 papildus vietas katrai mācību iestādei; 

● 7. vieta - 9. vieta kopvērtējumā: 1 papildus vieta katrai mācību iestādei. 

 

 

REĢIONĀLAJĀ POSMĀ katrai vecuma grupai ir paredzēts ir paredzēts viens atsevišķs 

turnīrs. Turnīri tiek izspēlēti 9 kārtās pēc Šveices sistēmas ar laika kontroli 5 minūtes + 3 

sekundes par gājienu katram dalībniekam. Novadu (Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale) un 

Rīgas reģiona (Rīga, Mārupe, Piņķi, Babīte) pārstāvji spēlē kopā, bet tiek vērtēti atsevišķi. 

Turnīru grafiks ir šāds: 

 

 

 

Datums, laiks Grupa Saite 

06.04.2022 Novadi https://lichess.org/swiss/4EHaJqQc 
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plkst. 18:30 10.-12. klases meitenes 

06.04.2022 

plkst. 18:30 

Novadi 

10.-12. klases zēni 

https://lichess.org/swiss/jozZpSRs 

06.04.2022 

plkst. 18:30 

Novadi 

5.-9. klases meitenes 

https://lichess.org/swiss/Tt49dR3a 

06.04.2022 

plkst. 18:30 

Novadi 

5.-9. klases zēni 

https://lichess.org/swiss/ueVhNHGE 

13.04.2022 
plkst. 18:30 

Rīga un Pierīga 
10.-12. klases meitenes 

https://lichess.org/swiss/cdHHevNl 

13.04.2022 
plkst. 18:30 

Rīga un Pierīga 
10.-12. klases zēni 

https://lichess.org/swiss/Ph8TCXyo 

13.04.2022 

plkst. 18:30 

Rīga un Pierīga 

5.-9. klases meitenes 

https://lichess.org/swiss/VfSfOtpP 

13.04.2022 

plkst. 18:30 

Rīga un Pierīga 

5.-9. klases zēni 

https://lichess.org/swiss/laA0KzBt 

20.04.2022 
plkst. 18:30 

Novadi 
1.-4. klases meitenes 

https://lichess.org/swiss/RZKyaJXQ 

20.04.2022 
plkst. 18:30 

Novadi 
1.-4. klases zēni 

https://lichess.org/swiss/FpvGbU8t 

27.04.2022 

plkst. 18:30 

Rīga un Pierīga 

1.-4. klases meitenes 

https://lichess.org/swiss/NE9FJpfF 

27.04.2022 

plkst. 18:30 

Rīga un Pierīga 

1.-4. klases zēni 

https://lichess.org/swiss/WyERW5j3 

 

Pirmo trīs vietu ieguvēji zēniem un meitenēm katrā vecuma grupā no katra reģiona (Rīga, 

Vidzeme, Kurzeme, Latgale, Zemgale), kā arī visi spēlētāji, kuri reģionālā posma turnīros 

izcīnīs vismaz 65% no maksimāli iespējamā punktu skaita, kvalificējas Skolu olimpiādes 

finālposmam. 

 

Informācija par finālposma norisi un izcīņas kārtību tiks izziņota atsevišķi. 

 

 

 

6. Apbalvošana 

Atlases posmā tiek apbalvoti 10 labākie dalībnieki pēc kopvērtējuma rezultātiem ar vislielāko 

punktu summu pēc visu atlases posma turnīru rezultātiem. 

 

Reģionālajā posmā visi dalībnieki tiek apbalvoti ar elektroniskiem diplomiem. Pirmo trīs vietu 

ieguvēji katrā vecuma grupā un katrā novadā (Rīga un Pierīga, Vidzeme, Kurzeme, Latgale, 

Zemgale) gan zēniem, gan meitenēm tiek apbalvoti ar Skolu šaha olimpiādes sadarbības 

partneru piešķirtajām balvām. 

 

Finālposmā visi dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem un suvenīriem. Pirmo trīs vietu ieguvēji 

katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar medaļām un Skolu šaha olimpiādes sadarbības partneru 

piešķirtajām balvām. 
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Organizatori pēc saviem uzskatiem ir tiesīgi pasniegt dalībniekiem papildus pārsteiguma 

balvas. 

 

7. Pieteikšanās 

Iepriekš pieteikšanās Sacensībām ir obligāta. Tā ir jāizdara: 

● izmantojot reģistrācijas iespēju vietnē www.sahaolimpiade.lv. 

● rakstot uz e-pastu info@sahaolimpiade.lv, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, lichess 

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

vārdu un uzvārdu (ja tāds ir). 

 

8. Noslēguma jautājumi 

Latvijas Skolu šaha olimpiāde ir publisks pasākums un tā norise var tikt atspoguļota plašsaziņas 

līdzekļos, fiksējot arī jūsu dalību šajā pasākumā. Klātienes 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 vietnēs un šo organizāciju sociālo mediju kontos. 

 

9. Kontaktinformācija 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā ar organizatoriem ir iespējams sazināties pa e-pastu 

info@sahaolimpiade.lv, pa tālruni + 371 29346560 (Matīss), vai aizpildot saziņas formu Skolu 

šaha olimpiādes vietnē www.sahaolimpiade.lv. 

 

 

Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu, ja tas nepamatoti neskar 

dalībnieku intereses. 
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