
  

SELL spēles šahā-2022

20.-21.05.

2022. gadā Rīgai ir tas gods uzņemt SELL spēles, kas ir Baltijas valstu (S- Soumi, E-
Eesti, L-Latvija, L-Lietuva) studentu universiāde. Spēļu  tiek rīkots šaha turnīru, kurā tiks
izspēlēti 3 medaļu komplekti. (individuāli: vīrieši, sievietes un komandu) Sacensības notiks
20.-21. maijā.  Spēlēs aicināti piedalīties Baltijas un arī visas pasaules universitāšu studenti.
No katras universitātes var piedalīties līdz 5 studentiem un 3 studentēm.

Izcīņas kārtība

Individuāla Šveices sistēma, 9 kārtas, FIDE ātrā šaha noteikumi, kā arī reitinga aprēķins.
Laika kontrole 15 minūtes uz partiju katram dalībniekam + 10 sekundes par katru izdarīto 
gājienu, sākot no pirmā.Tiesneši var veikt nepieciešamās izmaiņas.
Izlozi un rezultātu noteikšanu veic datorprogrammas Swiss Manager jaunākā versija. Vienas
universitātes pārstāvji savā starpā netiekas.
Spēlētājam, kas kavē uz partiju vairāk kā 15 minūtes, tiek piešķirts zaudējums bez spēles.

Dalībnieki

No katras universitātes var piedalīties līdz 5 studentiem un 3 studentēm.

Dalībniekiem ir obligāti jābūt FIDE ID, kurš reģistrēts savās nacionālajās federācijās.

Nosūtot pieteikumus dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot visus noteikumus saistībā ar
COVID-19  uz turnīra norises brīdi.

Sacensību vieta

Rīgas Šaha federācijas telpās, Maskavas ielā 32-k 3, 2 stāvā.

Kārtu grafiks
Piektdiena, 20. maijs
10:00-10:45 Dalībnieku reģistrācija
10:45 Turnīra atklāšana
11:00-12:00 1. kārta
12:15-13:15 2. kārta
13:30-14:30 3. kārta
14:30-15:30 Pusdienu pārtraukums
15:30-16:30 4. kārta
16:45-17:45 5. kārta

Sestdiena, 21. maijs
10:00-11:00 6. kārta
11:15-12:15 7. kārta
12:30-13:30 8. kārta



14:45-15:45 9. kārta
16:00 Noslēgums un apbalvošana

Organizatori
 Turnīra galvenais tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimins 
(alberts.cimins@inbox.lv, +371 28804664).

vietnieks: Aivars Laizāns (IA) tālr.26498488

Turnīra galvenajam tiesnesim sacensību dienā ir tiesības mainīt turnīra izspēles sistēmu.

Vietu noteikšana un balvas
Pirmās 3 vietas vīriešu, sieviešu un komandu konkurencē apbalvo ar medaļām un 
diplomiem. Komandas rezultātu nosaka, saskaitot divu labāko studentu un vienas labākās 
studentes iegūto punktu summu.

Papildrādītāji individuālo vietu noteikšanai:
1)Uzlabotais Buholca koeficients;
2)Buholca koeficients;
3) Reitinga sasniegums turnīrā.

Papildrādītāji komandu vietu noteikšanai:
1) Vietu summa komandas diviem labākajiem studentiem un vienai studentei (zemākā 
summa uzvar);
2) Individuālo papildrādītāju summa komandas diviem labākajiem studentiem un vienai 
studentei.

Papildus noteikumi.

Būs iespējama partiju tiešraide internetā, kā arī sacensību vietā.
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