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1. Mērķis un uzdevumi. 

 Popularizēt šaha spēli Babītes novada skolu jaunatnes vidū. 

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

 Aktivizēt novada bērnus un jauniešus piedalīšanos sporta pasākumos. 

 Noskaidrot šaha olimpiādes 1.posma labākos spēlētājus. 

 

2. Laiks un vieta. 

Sacensības notiek 2020.gada 22.februārī Babītes vidusskolas telpās, Jūrmalas iela 17, Piņķi, Babītes 

pagasts, Babītes novads. Ierašanas sacensību vieta un reģistrācija no plkst. 9.00 līdz plkst.9.45. 

Sacensību sākums plkst. 10.00.   

 

3. Sacensību vadība. 

Sacensības organizē un vada Babītes novada pašvaldības Babītes sporta komplekss sadarbībā ar 

Babītes vidusskolu un Latvijas šaha federāciju. 

Sacensību galvenais tiesnesis Viesturs Kapče tālr. 26604832. 

 

4. Dalībnieki. 

Sacensībās piedalās Babītes vidusskolas skolēni, Babītes novada iedzīvotāji jaunieši un uzaicinātie 

viesi no Mārupes novada. 

Sacensības notiek 3 vecuma grupas.  

1.grupa – 1.- 4.klašu skolēni; 

2.grupa – 5.- 9.klašu skolēni; 

3.grupa – 10.- 12.klašu skolēni. 

 

5. Sacensību norise. 

Spēles notiek saskaņā ar FIDE sacensību noteikumiem. Zēni un meitenes katrā grupā spēlē atsevišķi. 

I Posmā jeb Skolu posmā sacensības spēļu kārtību nosaka sacensību galvenais tiesnesis, atkarībā no 

pieteikto dalībnieku skaita. Pie maza dalībnieku skaita meitenes un zēni spēlē kopā. 

 

6. Pieteikšanās. 

Obligāta iepriekšēja pieteikšanas! 

Pieteikties sacensībām līdz 20.februārim (ieskaitot) pie galvenā tiesneša Viestura Kapčes rakstot uz 

e-pastu: vieskaa@gmail.com, vai sūtot īsziņu, vai zvanot uz tālr.26604832. 

Piesakoties sacensībām dalībnieka vecāki apliecina, ka neiebilst turnīra laikā organizatoru uzņemto 

fotogrāfiju, videomateriālu izmantošanai un atspoguļošanai (minot dalībnieka vārdu, uzvārdu, 

vecumu) Babītes novada pašvaldības informācijas kanālos: interneta vietnē www.babite.lv, sociālā 

tīkla www.facebook.com/Babitesnovads profilā, www.youtube.com un pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Babītes Ziņas”. Datu pārzinis: Babītes novada pašvaldība. 

Personas dati tiks apstrādāti šī pasākuma publicitātes nodrošināšanai. 

mailto:vieskaa@gmail.com
http://www.babite.lv/
http://www.facebook.com/Babitesnovads
http://www.youtube.com/


7. Apbalvošana. 

1.- 3.vietu ieguvējus visās grupās meitenes un zēnus atsevišķi apbalvo ar medaļām.  

Labākus trīs spēlētājus (pēc organizatoru vērtējuma) apbalvo ar kausiem. 

 

8. Izdevumi. 

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu un norisi sedz Babītes novada pašvaldības Babītes 

sporta komplekss. Ar sacensību telpām un aprīkojumu nodrošina Babītes vidusskola.  

Ar nepieciešamo šaha inventāru nodrošina Latvijas šaha federācija.  

 

Sag. sporta  metodiķis – S.Varša 
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