
RTU atklātais čempionāts šahā 

27.novembrī norisināsies gadskārtējas RTU atklātais čempionāts šahā. Turnīrā 
piedalīsies RTU studenti, pasniedzēji, darbinieki un RTU šaha tradīciju atbalstītāji. 
Sacensības notiks KaĜėu ielā 1, 417.audotorijā, sākums plkst. 12.00, pieteikšanās no plkst. 
11.30. RTU šaha čempions tiks noskaidrots 7 kārtās, laika kontrole - 15 minūtes uz partiju, 
plus 5 sekundes par katru izdarīto gājienu. Dalība bez maksas. Laipni aicināti piedalīties 
visi RTU studenti un pasniedzēji.  
RTU 2010. gada čempionāta šahā 

NOLIKUMS 

1. MĒRĖI 

Pulcēt visus šahistus, kas piedalījušies šaha tradīciju veidošanā universitātē. Noskaidrot 
RTU spēcīgākos šahistus. Popularizēt šaha spēli RTU studējošo un darbinieku vidū. 

2. NORISES VIETA UN LAIKS 

Sacensības notiks 2010. gada 27. novembrī pulksten 1200 KaĜėu ielā 1 417. auditorijā. 

3. DALĪBNIEKI UN REĂISTRĀCIJA 

Turnīrā var piedalīties jebkurš RTU students, pasniedzējs, darbinieks, kā arī sacensību 
organizatoru aicināti dalībnieki, kas devuši ieguldījumu RTU šaha tradīciju veidošanā. 
Dalībnieku reăistrācija 27.novembrī no 1130 sacensību vietā. Dalības maksas nav. 

4. REGLAMENTS 

Turnīrs notiek 7 kārtās pēc Šveices sistēmas. Apdomas laiks 15 minūtes uz partiju katram 
dalībniekam plus 5 sekundes par katru izdarīto gājienu. FIDE noteikumi. Partijas pieraksts 
nav obligāts. Sacensību galvenais tiesnesis sacensību dienā var mainīt izcīĦas kārtību. 

5. VIETU NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA 

Vietu noskaidrošanai vienāda punktu skaita gadījumā tiek Ħemti vērā šādi papildrādītāji: 

Uzlabotais Buholca koeficients. 

Buholca koeficients 

PPK koeficients 

Savstarpējā spēle (spēles) 

Koeficientus aprēėina un izlozi veic datorprogramma Swiss Manager. 

6. APBALVOŠANA 

Turnīra balvu fonds ir Ls 150.-, kas tiek sadalīts šādi: 1. vieta Ls 50.- 2. vieta Ls 35.-, 3. 
vieta Ls 25.-, 4. vieta Ls 20.-, labākā dāma un labākais pašreizējais RTU students vai 
pasniedzējs pa Ls 10.-. Paredzētas arī dažādas pārsteiguma balvas. 

Balvas dalītas netiek. Vairākas balvas saĦemt nevar. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti 
arī ar diplomiem. Labākais pašreizējais RTU pārstāvis tiek pasludināts par RTU 2010. gada 
čempionu un saĦem čempiona kausu. 



7. SACENSĪBU ORGANIZĀCIJA UN TIESĀŠANA 

Turnīru organizē RTU Studentu parlaments sadarbībā ar RTU Sporta klubu un Rīgas Šaha 
Federāciju. Galvenie organizatori ir Katrīna ŠėiĦėe (26680740, katrina_skinke@inbox.lv ) 
un Egons Lavendelis (29876891, egons.lavendelis@rtu.lv). Sacensību galvenais tiesnesis: 
Starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts CimiĦš (Rīgas Šaha Federācija). 

09.11.2010.                                                                                                 K. ŠėiĦėe 

 


