
1. atklātais Krievu kristīgās skolas čempionāts šahā iesācējiem 

 
27.decembrī jau ap plkst. 11.00 Krievu kristīgās skolas telpās (Baldones iela 7, Rīga) sāka 

pulcēties jaunie šaha talanti. Prieks bija redzēt, ka šahs arvien vairāk kļūst populārs jauniešu vidē.  

Kopā sacensībās piedalījās 16 dalībnieki, viņu starpā bija 6 meitenes. Jaunākais sacensību 

dalībnieks bija meitene Adēlija Goilo (2008. dz.gads, Jūrmalas mākslas skola). Turnīra vecākā 

dalībniece arī meitene, Viktorija Zamkovaja (2000. dz.gads), kura atbrauca pie mums Preiļiem.  

Interesanti, ka turnīrā piedalījās bērni no dažādām skolām: Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas, Rīgas 

71.vidusskolas, Rīgas Rīnūžu vidusskolas, Rīgas Ostvalda vidusskolas, Rīgas 40. vidusskolas, Krievu 

kristīgās skolas, Rīgas Šaha skolas, Jūrmalas Mākslas skolas, Jūrmalas sākumskolas "Taurenītis" u.c. 

skolām. 

Turnīra atvēršana notika nedaudz pēc plkst. 12.00, kur Krievu kristīgās skolas direktore Tatjana 

Kozika atzīmēja, ka prieks redzēt tik lielu dalībnieku skaitu, kā arī pieminēja: „lielas uzvaras sākas no 

mazām uzvarām”, novēlot visiem dalībniekiem veiksmi, neatlaidību, daudz panākumus gan šahā, gan 

arī mācībās un citās aktivitātēs. 

Pēc 4. kārtas, bija neliela pauzīte, kuru izmantojām lietderīgi – uz lielā šaha dēļa atkārtojām, kā 

ātri var tikt pie uzvaras (atkārtojām Bērnu matu), kā arī izskatījām variantus, kā aizsargāties no Bērnu 

mata. 

Pēc pēdējās kārtas notika apbalvošana: 

I vieta – Grigorijs Ševčenko  

II vieta (dalīta) – Stanislavs Maļinovskijs un Sofija Levčenkova  

III vieta – Johans Dzerelis 

Labākā meitene – Viktorija Zamkovaja 

Labākais spēlētājs no Krievu kristīgās skolas – Ksenija Antonova. 

Katrs turnīra dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos, kā arī nelielu jaungada dāvaniņu. Pirmās trīs 

vietas tiek apbalvotas ar diplomiem un medaļām. 

 Pēc apbalvošanas bija neliels šaha konkurss, kurā varēja piedalīties gan lielie, gan mazie. Par 

pareizo atbildi bija iespēja saņemt dāvanu karti (bezmaksas apmeklējums uz jebkuru pulciņu Krievu 

kristīgajā skolā). Kopumā bija 5 jautājumi (nosaukt pirmo pasaules šaha čempionu, Rīgas Šaha skolas 

adresi, 8.Pasaules šaha čempionu, šaha apzīmējumus u.t.t.). 

Gribas izteikt paldies Krievu kristīgās skolas vadībai par atbalstu  un palīdzību turnīra 

organizēšanā.  

Par nākamajām šaha, kā arī sporta sacensībām, konkursiem, vairāk informācijas meklējiet 

Krievu kristīgās skolas mājas lapā  - www.ruskola.lv 

Krievu kristīgās skolas šaha pulciņa vadītājs, Nikolajs Kovšuns 

http://www.ostvalda.lv/
http://www.ruskola.lv/

