
APSTIPRINU:  

Rēzeknes pilsētas domes 

Sporta pārvaldes vadītāja vietniece:                    
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2017.gada 04.janvārī   

       

N O L I K U M S  

Rēzeknes pilsētas atklātais ikmēneša  

Tempo turnīrs šahā „Rēzekne-2017” 

 
 1. Mērķis un uzdevumi.  

1.1. Popularizēt šaha spēli Rēzeknes pilsētā. 

1.2. Paaugstināt šahistu meistarību. 

1.3. Noskaidrot spēcīgākos ātrspēles un tempo šaha spēlētājus. 

 

2. Vieta un laiks.  
            Rēzeknes pilsētas atklātais ikmēneša Tempo turnīrs šahā „Rēzekne-2017” notiek 

Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvaldes Šaha klubā (18.Novembra ielā 39, Rēzeknē) katra 

mēneša pēdējā sestdienā (ja tā nav svētku diena). Sacensību sākums plkst. 10:00.  

 

3. Sacensību vadība.  
          Sacensības organizē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar Šaha klubu. 

Sacensību galvenais tiesnesis Aleksandrs Vasiļkovs (FIDE ID 11608412).  

 

 4. Dalībnieki un sacensību reglaments.  
Ikmēneša turnīrā drīkst piedalīties dalībnieki, kuriem ir vismaz III sporta klase šahā.  

Ikmēneša turnīrs notiek 12 posmos. Katrs Ikmēneša turnīrs norisinās pēc Šveices 

sistēmas 7 kārtās. Laika kontrole: 12 minūtes + 3 sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

Dalībnieku vietas katrā no Ikmēneša turnīra posmiem nosaka pēc iegūto punktu summas. 

Ja dalībniekiem ir vienāda punktu summa, dalībnieku vietas nosaka pēc: 1) uzlabotā Buholca 

koeficienta; 2) Buholca koeficienta; 3) RST. 

Ja visi iepriekš minētie papildus rādītāji dalībniekiem (1.-3. vietu ieguvējiem) ir vienādi, 

vietas tiek noteiktas, lozējot krāsu un spēlējot līdz pirmajai uzvarai papildus partiju ar laika 

kontroli: 4 minūtes + 2 sekundes par gājienu katram dalībniekam. 

          Ikmēneša Tempo turnīra katram dalībniekam par attiecīgo nospēlēto posmu Kopvērtējuma 

ieskaitē tiek piešķirti tik punktu, cik attiecīgajā posmā katrs dalībnieks tos ir izcīnījis. 

 Atsevišķos posmos iespējams FIDE ātrā šaha reitinga aprēķins. 

          Tempo turnīru kopvērtējumā tiek ņemti vērā katra dalībnieka 8 labāko posmu rezultātu 

summa (veterānu grupā pieskaitot papildpunktus reizinot 8 posmu summu ar koeficientu attiecīgi 

vecuma posmiem: 1957.-1948.g.dz. – koef.1,03; 1947.-1938.g.dz. – koef.1,05; 1937.g.dz. un 

vecāki – koef.1,07). 

          Par Kopvērtējuma uzvarētāju Ikmēneša turnīrā kļūst dalībnieks, kurš Kopvērtējuma 

ieskaitē ieguvis lielāko punktu summu. Ja dalībniekiem ir vienāda Kopvērtējuma ieskaites 

punktu summa, dalībnieku vietas nosaka pēc: 1) dalībnieka Tempo turnīra posmos visaugstāk 

izcīnīto vietu skaita; 2) dalībnieka, kurš ir piedalījies vairākos Tempo turnīra posmos. 

 

5. Apbalvošana.  
Ikmēneša turnīra attiecīgā posma 1.-3.vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar piemiņas veltēm. 

Kopvērtējumā ar attiecīgās pakāpes kausiem un diplomiem tiek apbalvoti 1.-3.vietu 

ieguvēji katrā vecuma grupā: 2000. g. dzimušie un jaunāki; 1968.-1999.gados dzimušie; 

1967. g. dzimušie un vecāki. Sacensību organizētājs patur tiesības mainīt vai papildināt balvu 

fondu. 


