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Ikšķiles novada atklātā tempošaha čempionātam 
“ Ikšķile OPEN”.
1.Mērķis un uzdevumi
Popularizēt šahu iedzīvotāju vidū. Noskaidrot labākos šahistus.
2. Vadība.
• Sacensības organizē Ikšķiles novada pašvaldība.
• Par sacensību norisi atbild Rīcības komiteja, kurā ietilpst Ikšķiles novada pašvaldības sporta 
metodiķe Sanita TAURIŅA un šaha entuziasts Romualds Bruzgulis mob.tel. 29986275; tel. 
5036607; e pasts – roma@apollo.lv
3. Sacensību norise, laiks un vieta.
Sacensības notiek 6.kārtās Ikšķiles vidusskolas mazajā sporta zālē ( ieeja no pagalma puses) 
sekojošos datumos :
• 2012.gada 27.oktobrī;
• 2012. gada 24. novembrī;
• 2012. gada 22.decembrī;
• 2013. gada 26. janvārī;
• 2013. gada 23. februārī;
• 2013. gada 23. martā;
Sacensību sākums pl.10.00. Reģistrācija no pl.9.00 sacensību vietā;
4. Dalībnieki.
Visi šahisti bez vecuma un dzimuma ierobežojumiem
5. Nodrošinājums.
• Rīcības komiteja nodrošina sporta bāzi, spēļu sekretāru, tiesnesi un apbalvojumus, kā arī atbild par 
sabiedriskās kārtības nodrošināšanu sporta zālē ( lūgums ierasties ar maiņas apaviem)
• Dalības maksa: 2,00 Ls – katrā sacensību kārtā. 
6. Izcīņas kārtība.
Sacensības notiek pēc Šveices sistēmas 7 kārtās. Apdomas laiks 15 minūtes katram dalībniekam uz 
visu partiju.
7. Vērtēšana.
• Katrā posmā dalībnieka izcīnīto vietu nosaka iegūto punktu daudzums.
• Vienāda punkta daudzuma gadījumos vietu secību nosaka pēc koeficienta.
• Kopvērtējumā katram dalībniekam ieskaita 3 veiksmīgāko posmu rezultātus ( jāpiedalās vismaz 
trīs posmos);
• Par pirmo vietu piešķir 14 kopvērtējuma punktus, par 2 v. – 12.p.; 3v. – 10p.; 4v. – 8.p.; 5v. – 7p.; 
6.v. – 6p.; 7v. – 5p.; 8v. – 4p.; 9v. – 3p.; 10v. – 2p.; 
• Par 11 un tālākam vietām 1 kopvērtējuma ieskaites punkts.
• Ja ieskaites punktu daudzums vienāds, tad augstāku vietu ieņem dalībnieks, kuram lielāks absolūto 
punktu daudzums ieskaites turnīros.
8. Apbalvošana.
• Katras kārtas 1.–3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar kausu.
• Kopvērtējumā :
 1.–3. vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar uzvarētāju kausu;
 4. – 6. vietas ieguvēji ar piemiņas suvenīriem;


