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                                                                    ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի  

                                     <<26>> սեպտեմբերի  2014 թ 

                                  թիվ  943 – Ա/Ք հրամանի 

 Կ Ա Ր Գ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՇԱԽՄԱՏԻ 9-ՐԴ ՕԼԻՄՊԻԱԴԱՅԻ 

(2014-2015  թթ) 
1. Նպատակները և խնդիրները  

Դպրոցականների շախմատի օլիմպիադայի նպատակներն ու խնդիրներն են. 

 նպաստել ՀՀ դպրոցականների շրջանում շախմատ մարզաձևի զարգացմանը, լայն թափ հաղորդել նրա 
մասսայականացմանը, 

 շախմատ մարզաձևը նպատակաուղղել սովորողների բարոյաֆիզիկական և հոգևոր հատկանիշների 
դաստիարակմանը, 

 նպաստել դպրոցականների ունակությունների և հմտությունների զարգացմանը, 
նպատակաուղվածության դաստիարակմանը, 

 ի հայտ բերել շնորհալի մարզիկներին` նրանց հետագա մարզական կատարելագործումը ապահովելու 
համար:  

 

2. Օլիմպիադայի ընդհանուր ղեկավարումն իրականացնում է ՀՀ կրթության և գիտության 
նախարարությունը՝ Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կրթական ստորաբաժանումների աջակցությամբ: 

 

3 Օլիմպիադայի փուլերը, մասնակիցները և անցկացման ժամկետները. Օլիմպիադայի մրցաշարերին կարող 
են մասնակցել բոլոր դպրոցակնները՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Օլիմպիադան առանձին է 
անցկացվում հիմնական   և ավագ դպրոցների  աշակերտների միջև՝   անհատական-թիմային 
հաշվարկով:  

 
4.  Հիմնական դպրոց. Հիմնական դպրոցների աշակերտների համար օլիմպիադան անցկացվում է 4 
փուլերով:  

1-ին փուլ – ներդպրոցական մրցումներ:  

Այս փուլի նախապատրաստման և անցկացման պատասխանատվությունը դրվում է դպրոցների 
տնօրենների վրա:  

Հայաստանի բոլոր հիմնական դպրոցները կազմակերպում և անցկացնում են ներդպրոցական մրցումներ՝ 
դպրոցի հավաքական թիմ /թիմը բաղկացած պետք է լինի 3 աշակերտից, որոնցից առնվազն 1-ը՝ աղջիկ/ ընտրելու 
նպատակով, որը և կմասնակցի հաջորդ՝  համայնքային /տարածաշրջանային/ փուլին: 

Ժամկետը՝  2014թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ը: 

2-րդ փուլ – համայնքային / տարածաշրջանային/ մրցումներ:  

Մասնակցում են նախորդ փուլում իրավունք ստացած դպրոցականները: Անցկացվում է մեկ ընդհանուր 
մրցաշար՝ շվեյցարական մրցակարգով, որի արդյունքներով որոշվում են 3 հաղթողներ և լավագույն արդյունք ցույց 



տված 1 աղջիկ /մրցաշարի ընթացքում նույն դպրոցը ներկայացնող մասնակիցները միմյանց հետ չպետք է մրցեն/: 
Թիմային հաշվարկում գումարվում են յուրաքանչյուր դպրոցը ներկայացնող 3 մասնակիցների անհատական 
արդյունքները, և որոշվում է հաղթող թիմը, որը և իրավունք է ստանում մասնակցել հաջորդ՝ մարզային փուլին:  

Ժամկետ՝   2014թ. հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը: 

3-րդ փուլ – մարզային մրցումներ: 

Մասնակցում են նախորդ փուլում իրավունք ստացած դպրոցականները /համայնքային-
տարածաշրջանային մրցումների հաղթող թիմերը/: Անցկացվում է մեկ ընդհանուր մրցաշար՝ շվեյցարական 
մրցակարգով, որի արդյունքներով որոշվում են 3 հաղթողներ և լավագույն արդյունք ցույց տված 1 աղջիկ 
/մրցաշարի ընթացքում նույն դպրոցը ներկայացնող մասնակիցները միմյանց հետ չպետք է մրցեն/: Թիմային 
հաշվարկում գումարվում են յուրաքանչյուր դպրոցը ներկայացնող 3 մասնակիցների անհատական արդյունքները 
և որոշվում է հաղթող թիմը /թիմերը/, որը և իրավունք է ստանում մասնակցել հաջորդ՝ եզրափակիչ  փուլին:  

Այս փուլից եզրափակիչ են դուրս գալիս Երևանից՝ 3, Լոռու, Շիրակի մարզերից, նաև ԼՂՀ-ից՝ 2-ական, իսկ 
մնացած մարզերից և Ջավախքից՝ 1-ական թիմ: 

Ժամկետը՝ 2015թ. մարտի 25-ից մինչև ապրիլի 15-ը: 

4-րդ փուլ – եզրափակիչ: 

Մասնակցում են նախորդ փուլում իրավունք ստացած 18 դպրոցների թիմերը: Այն մարզը, որտեղ տեղի 
կունենա մրցաշարի եզրափակիչ փուլը, իրավունք է ձեռք բերում եզրափակչում ներկայացնել ևս մեկ թիմ: 

Անցկացվում է մեկ ընդհանուր մրցաշար՝ շվեյցարական մրցակարգով, որի արդյունքներով որոշվում են 3 
հաղթողներ և լավագույն արդյունք ցույց տված 1 աղջիկ /մրցաշարի ընթացքում նույն դպրոցը ներկայացնող 
մասնակիցները միմյանց հետ չպետք է մրցեն/: Թիմային հաշվարկում գումարվում են յուրաքանչյուր դպրոցը 
ներկայացնող 3 մասնակիցների անհատական արդյունքները և որոշվում է հաղթող թիմը:  

Ժամկետը՝    2015թ. մայիս: 

  5.  Ավագ դպրոց. Ավագ դպրոցների աշակերտների համար օլիմպիադան անցկացվում  է 3 փուլերով:  

1-ին փուլ – ներդպրոցական մրցումներ:  

Այս փուլի նախապատրաստման և անցկացման պատասխանատվությունը դրվում է դպրոցների 
տնօրենների վրա: Հայաստանի բոլոր ավագ դպրոցները կազմակերպում և անցկացնում են ներդպրոցական 
մրցումներ՝ դպրոցի հավաքական թիմ /թիմը բաղկացած պետք է լինի 3 աշակերտից, որոնցից առնվազն 1-ը՝ 
աղջիկ/ ընտրելու նպատակով, որը և կմասնակցի հաջորդ՝ մարզային փուլին: 

Ժամկետը՝ 2014թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 20-ը: 

2-րդ փուլ – մարզային մրցումներ: 

Մասնակցում են նախորդ փուլում իրավունք ստացած դպրոցականները /համայնքային-
տարածաշրջանային մրցումների հաղթող թիմերը/: Անցկացվում է շրջանային /2-5 թիմերի դեպքում/ կամ 
շվեյցարական /6 և ավելի թիմերի դեպքում/ մրցակարգով: Շվեյցարական մրցաշարերում որոշվում են 3 
հաղթողներ և լավագույն արդյունք ցույց տված 1 աղջիկ /մրցաշարի ընթացքում նույն դպրոցը ներկայացնող 
մասնակիցները միմյանց հետ չպետք է մրցեն/: Թիմային հաշվարկում գումարվում են յուրաքանչյուր դպրոցը 
ներկայացնող 3 մասնակիցների անհատական արդյունքները, և որոշվում է հաղթող թիմը /թիմերը/, որը և 
իրավունք է ստանում մասնակցել հաջորդ՝ եզրափակիչ փուլին:  

Այս փուլից եզրափակիչ են դուրս գալիս Երևանից՝ 3, Լոռու, Շիրակի, Կոտայքի մարզերից՝ 2-ական, իսկ 
մնացած մարզերից,  ԼՂՀ-ից և Ջավախքից՝ 1-ական թիմ: 



Ժամկետ՝ 2014թ. հոկտեմբերի 25-ից մինչև նոյեմբերի 20-ը: 

3-րդ փուլ – եզրափակիչ: 

Մասնակցում են նախորդ փուլում իրավունք ստացած 18 դպրոցների թիմերը: Այն մարզը, որտեղ տեղի 
կունենա մրցաշարի եզրափակիչ փուլը, իրավունք է ձեռք բերում եզրափակչում  ներկայացնել ևս մեկ թիմ: 

Անցկացվում է մեկ ընդհանուր մրցաշար՝ շվեյցարական մրցակարգով, որի արդյունքներով որոշվում են 3 
հաղթողներ և լավագույն արդյունք ցույց տված 1 աղջիկ /մրցաշարի ընթացքում նույն դպրոցը ներկայացնող 
մասնակիցները միմյանց հետ չպետք է մրցեն/: Թիմային հաշվարկում գումարվում են յուրաքանչյուր դպրոցը 
ներկայացնող 3 մասնակիցների անհատական արդյունքները, և որոշվում է հաղթող թիմը:  

Ժամկետը՝  2015թ. մայիս: 

 6. Օլիմպիադայի փուլերի անցկացման կանոնները. 

Մրցաշարի 2-4 փուլերն անցկացվում եմ ՖԻԴԵ-ի արագ շախմատի կանոններով: Յուրաքանչյուր 
խաղացողին տրվում է 10 րոպե մինչև խաղի ավարտը՝ յուրաքանչյուր քայլի համար 5 վայրկյան հավելումով:  

 Շրջանյաին մրցակարգով անցկացվող թիմային մրցաշարերում հաղթողը որոշվում է ընդհանուր 
միավորների հանրագումարով: Միավորների հավասարության դեպքում հաշվի է առնվում թիմի անդամների 
արդյումքները՝ ըստ տախտակների՝ նվազման կարգով, սկսած 1-ին տախտակից: Եթե բոլոր տախտակներում 
արդյունքները հավասար են, ապա անցկացվում է լրացուցիչ մրցախաղ /մրցաշար-մրցախաղ/՝ կայծակնային 
խաղի կանոններով /յուրաքանչյուր խաղացողին տրվում է 5-ական րոպե/: 

Շվեյցարական մրցաշարերում անցկացվում է 6 տուր /18 կամ 21 մասնակցի դեպքում/ կամ 7 տուր /24 և 
ավելի մասնակիցների դեպքում/: Համայնքային փուլից սկսած՝ մեկնարկային ցուցակը կազմելիս հաշվի են 
առնվում արագ շախմատի վարկանիշները: Միավորների հավասարության դեպքում, տեղերը որոշվում են ըստ՝ ա/ 
հատված Բուխհոլցի /-1՝ մեկ ամենացածր արդյունքը/ ցուցանիշի, բ/ գումարային Բուխհոլցի, գ/ սև գույնի 
խաղաքարերով խաղացած պարտիաների առավելագույն քանակի: Թիմային հաշվարկում հավասարության 
դեպքում, առավելություն է ստանում այն թիմը, որի մասնակիցը գրավել է մրցաշարում ավելի բարձր տեղը: 

 


