10. starptautiskais šaha festivāls
RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES OPENs

2020. gada 22. – 30. augusts

Vieta
Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala”, Ķīpsalas iela 8, Rīga, Latvija.

Balvu fonds
Plānotais balvu fonds visos turnīros kopā sastāda 27 000 EUR

Festivāla turnīri
Nr.

Turnīrs

Nosaukums

Datumi

Balvu fonds

1.

A

Lielmeistaru turnīrs

24. – 30. augusts

16 100 EUR

2.

B

Atklātais amatieru turnīrs
spēlētājiem ar ELO līdz 2299

24. – 30. augusts

1 500 EUR

3.

Y

Atklātais turnīrs jauniešiem līdz 14
gadu vecumam ar ELO līdz 2199

24. – 30. augusts

3 000 EUR
(mantu balvas)

4.

C

Nedēļas nogales amatieru turnīrs
spēlētājiem ar ELO līdz 2199

27. – 30. augusts

800 EUR

5.

D

Nedēļas nogales amatieru turnīrs
spēlētājiem ar ELO līdz 1899

27. – 30. augusts

800 EUR

6.

E

Nedēļas nogales amatieru turnīrs
spēlētājiem ar ELO līdz 1599

28. – 30. augusts

800 EUR

7.

F

Atklāšanas ātrspēles turnīrs

22. augusts

1 000 EUR

8.

G

Atklātais ātrā šaha turnīrs

23. augusts

2 000 EUR

9.

H

Noslēguma ātrspēles turnīrs

30. augusts

1 000 EUR

Festivāla ietvaros turnīru dalībniekiem tiks organizēti papildus pasākumi (lielmeistaru lekcijas,
simultānspēles seansi, ekskursijas utt.) par papildu samaksu. Plānotais pasākumu saraksts ir šāds:
 Pirmdiena, 24. augusta rīts: simultānspēles seanss ar lielmeistaru;
 Trešdiena, 26. augusta rīts: ekskursija;
 Piektdiena, 28. augusta rīts: metamo kauliņu šaha turnīrs;
 Piektdiena, 28. augusta rīts: galda tenisa turnīrs;
 Sestdiena, 29. augusta rīts: zviedru šaha turnīrs

1. A turnīrs – Lielmeistaru turnīrs
ELO turnīrs ar GM, IM, WGM un WIM normām
Turnīrs tiks iekļauts ACP tūrē
Izspēles sistēma: Šveices sistēma, 9 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite.
Laika kontrole: 90 minūtes partijai katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Kārtu grafiks:
Pirmdiena

24.08.

Otrdiena

25.08.

Trešdiena
Ceturtdiena

26.08.
27.08.

Piektdiena
Sestdiena
Svētdiena

28.08.
29.08.
30.08.

14:00 – 16:00
16:30
17:00
11:00
17:00
15:00
11:00
17:00
15:00
15:00
11:00
18:30

Reģistrācija
Atklāšana
1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
5. kārta
6. kārta
7. kārta
8. kārta
9. kārta
Noslēgums

Dalības maksa
GM, WGM, IM un WIM titulu īpašnieki ir atbrīvoti no dalības maksas A turnīrā.
ELO > 2299
55 EUR
ELO 2200 – 2299
65 EUR
ELO 2100 – 2199
75 EUR
ELO 2000 – 2099
90 EUR
ELO 1900 – 1999
110 EUR
ELO < 1900
160 EUR
Bez ELO
200 EUR
Atlaides
FM, WFM titulu īpašniekiem, jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002. gadā un jaunāki),
senioriem, kuri ir vecāki par 65 gadiem (dzimuši 1955. gadā un vecāki), tiek piešķirta atlaide 25%
apmērā. Spēlētājiem, kuri pārstāv Latvijas Šaha federāciju, tiek piešķirta atlaide 35% apmērā.
Latvijas Šaha federācijas pārstāvjiem, kuri ir FM, WFM titulu īpašnieki, jaunieši līdz 18 gadu
vecumam vai seniori vecāki par 65 gadiem, tiek piešķirta atlaide 50% apmērā. Atlaides netiek
summētas un tās netiek attiecinātas uz papildus samaksu par vēlo pieteikšanos turnīram.
Naudas balvas
A turnīra kopējais balvu fonds ir 16 100 EUR (tiek garantēts gadījumā, ja piedalās vismaz 180
dalībnieki), 1. vietas naudas balva tiek garantēta 2 500 EUR apmērā. Paredzētas 25 pamata balvas un
specbalvas labākajām dāmām, jauniešiem (dzimuši 2001. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši
1959. gadā un vecāki), balvas labākajiem Latvijas šahistiem, kā arī reitingbalvas vismaz 4 grupās.
Pamata balvas tiks dalītas pēc Horta sistēmas, savukārt specbalvas dalītas netiek. Katrs dalībnieks var
saņemt tikai 1 balvu.
2. B turnīrs
Atklātais amatieru turnīrs spēlētājiem ar ELO līdz 2299
Izspēles sistēma: Šveices sistēma, 9 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite
Laika kontrole: 90 minūtes uz partiju katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Kārtu grafiks: Tāds pats kā A turnīram.

Dalības maksa
ELO 2050 – 2299
ELO 1900 – 2049
ELO 1800 – 1899
ELO < 1800
Bez ELO

30 EUR
40 EUR
50 EUR
60 EUR
80 EUR

Atlaides
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši 1955. gadā
un vecāki), kuri ir vecāki par 65 gadiem, tiek piešķirta atlaide 25% apmērā. Atlaides netiek attiecināta
uz papildus samaksu par vēlo pieteikšanos turnīram.
Naudas balvas
B turnīra kopējais balvu fonds ir paredzēts 1 500 EUR apmērā (tiek garantēts gadījumā, ja piedalās
vismaz 70 dalībnieki), 1. vietas naudas balva tiek garantēta 250 EUR apmērā. Paredzētas 10 pamata
balvas un specbalvas labākajām dāmām, jauniešiem (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem
(dzimuši 1960. gadā un vecāki). Balvas netiek dalītas un katrs spēlētājs var saņemt tikai 1 balvu.
3. Y turnīrs
Atklātais turnīrs jauniešiem līdz 14 gadu vecumam ar ELO līdz 2199
Izspēles sistēma: Šveices sistēma, 9 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite.
Laika kontrole: 90 minūtes partijai katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Kārtu grafiks: Tāds pats kā A turnīram.
Dalības maksa: 25 EUR
Balvas
Naudas balvas turnīrā nav paredzētas. Spēlētāji tiks apbalvoti ar mantas balvām, kuru kopējā vērtība
ir vismaz 3000 EUR. Tiek garantētas 15 dažādas balvas.
4. C turnīrs
Nedēļas nogales amatieru turnīrs spēlētājiem ar ELO līdz 2199
Izspēles sistēma: Šveices sistēma, 7 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite
Laika kontrole: 60 minūtes partijai katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Kārtu grafiks:
Ceturtdiena
27.08.
16:00 – 18:00
Reģistrācija
19:00
1. kārta
Piektdiena
28.08.
15:00
2. kārta
19:00
3. kārta
Sestdiena
29.08.
11:00
4. kārta
15:00
5. kārta
Svētdiena
30.08.
10:00
6. kārta
14:00
7. kārta
18:30
Noslēgums
Dalības maksa
ELO 2050 – 2199
20 EUR
ELO 1900 – 2049
25 EUR
ELO 1600 – 1899
30 EUR
ELO < 1600
40 EUR

Bez ELO

50 EUR

Atlaides
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši 1955. gadā
un vecāki), kuri ir vecāki par 65 gadiem, tiek piešķirta atlaide 25% apmērā. Atlaides netiek attiecināta
uz papildus samaksu par vēlo pieteikšanos turnīram.
Naudas balvas
C turnīra kopējais balvu fonds ir paredzēts 800 EUR apmērā (tiek garantēts gadījumā, ja piedalās
vismaz 50 dalībnieki), 1. vietas naudas balva tiek garantēta 150 EUR apmērā. Paredzētas 8 pamata
balvas un specbalvas labākajām dāmām, jauniešiem (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem
(dzimuši 1960. gadā un vecāki). Balvas netiek dalītas un katrs spēlētājs var saņemt tikai 1 balvu.
5. D turnīrs
Nedēļas nogales amatieru turnīrs spēlētājiem ar ELO līdz 1899
Izspēles sistēma: Šveices sistēma, 7 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite.
Laika kontrole: 60 minūtes partijai katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Kārtu grafiks: Tāds pats kā C turnīram.
Dalības maksa
ELO 1600 – 1899
ELO < 1600
Bez ELO

20 EUR
30 EUR
40 EUR

Atlaides
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši 1955. gadā
un vecāki), kuri ir vecāki par 65 gadiem, tiek piešķirta atlaide 25% apmērā. Atlaides netiek attiecināta
uz papildus samaksu par vēlo pieteikšanos turnīram.
Naudas balvas
D turnīra kopējais balvu fonds ir paredzēts 800 EUR apmērā (tiek garantēts gadījumā, ja piedalās
vismaz 60 dalībnieki), 1. vietas naudas balva tiek garantēta 150 EUR apmērā. Paredzētas 8 pamata
balvas un specbalvas labākajām dāmām, jauniešiem (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem
(dzimuši 1960. gadā un vecāki). Balvas netiek dalītas un katrs spēlētājs var saņemt tikai 1 balvu.
6. E turnīrs
Nedēļas nogales amatieru turnīrs spēlētājiem ar ELO līdz 1599
Izspēles sistēma: Šveices sistēma, 7 kārtas, FIDE noteikumi, ELO reitinga apskaite.
Laika kontrole: 30 minūtes partijai katram spēlētājam + 30 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Kārtu grafiks:
Piektdiena

28.08.

Sestdiena

29.08.

Svētdiena

30.08.

15:00 – 16:30
17:00
20:00
11:00
14:00
17:00
11:00
14:00
18:30

Reģistrācija
1. kārta
2. kārta
3. kārta
4. kārta
5. kārta
6. kārta
7. kārta
Noslēgums

Dalības maksa
Ar ELO
Bez ELO

20 EUR
30 EUR

Atlaides
Jauniešiem līdz 18 gadu vecumam (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem (dzimuši 1955. gadā
un vecāki), kuri ir vecāki par 65 gadiem, tiek piešķirta atlaide 25% apmērā. Atlaides netiek attiecināta
uz papildus samaksu par vēlo pieteikšanos turnīram.
Naudas balvas
E turnīra kopējais balvu fonds ir paredzēts 800 EUR apmērā (tiek garantēts gadījumā, ja piedalās
vismaz 60 dalībnieki), 1. vietas naudas balva tiek garantēta 150 EUR apmērā. Paredzētas 8 pamata
balvas un specbalvas labākajām dāmām, jauniešiem (dzimuši 2002. gadā un jaunāki) un senioriem
(dzimuši 1960. gadā un vecāki). Balvas netiek dalītas un katrs spēlētājs var saņemt tikai 1 balvu.
7. F turnīrs – Atklāšanas ātrspēles turnīrs
Sestdien, 22. augustā, 15:00 – 20:00. Šveices sistēma, 11 kārtas, ELO reitinga apskaite
Laika kontrole: 3 minūtes partijai katram spēlētājam + 2 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Dalības maksa: 5 EUR, GM, IM, WGM, WIM – bez maksas
Naudas balvas
1. vietas naudas balva tiek garantēta 180 EUR apmērā. Kopējais balvu fonds paredzēts 1 000 EUR
apmērā, ietverot 10 pamata balvas, kuras netiks dalītas, un specbalvas dāmām, jauniešiem, senioriem,
kā arī reitingbalvas.
8. G turnīrs –Atklāšanas ātrā šaha turnīrs
Svētdien, 23. augustā, 11:00 – 20:00. Šveices sistēma, 9 kārtas, ELO reitinga apskaite
Laika kontrole: 15 minūtes partijai katram spēlētājam + 5 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Dalības maksa: 10 EUR; GM, IM, WGM, un WIM – bez maksas.
Naudas balvas
1. vietas naudas balva tiek garantēta 360 EUR apmērā. Kopējais balvu fonds paredzēts 2 000 EUR
apmērā, ietverot 10 pamata balvas, kuras netiks dalītas, un specbalvas dāmām, jauniešiem, senioriem,
kā arī reitingbalvas.
9. H turnīrs – Noslēguma ātrspēles turnīrs
Svētdien, 30. augustā, no 19:30. Šveices sistēma, 11 kārtas, ELO reitinga apskaite
Laika kontrole: 3 minūtes partijai katram spēlētājam + 2 sekundes par katru izdarītu gājienu, sākot
no pirmā.
Dalības maksa: 5 EUR; GM, IM, WGM, un WIM – bez maksas.
Naudas balvas
1. vietas naudas balva tiek garantēta 180 EUR apmērā. Kopējais balvu fonds paredzēts 1 000 EUR
apmērā, ietverot 10 pamata balvas, kuras netiks dalītas, un specbalvas dāmām, jauniešiem, senioriem,
kā arī reitingbalvas.
Vēlā reģistrācija
Dalībniekiem, kuru pieteikumi A – E un Y turnīriem tiks saņemti pēc 27. jūlija, dalības maksa tiks
palielināta par 10 EUR.

Kavēšana
Ja dalībnieks kavē kārtu vairāk nekā 30 minūtes A – E un Y turnīrā, tad pretiniekam tiek piešķirta
uzvara bez spēles.
Papildrādītāji
Vienāda punktu skaita gadījumā tiek izmantoti šādi papildrādītāji: 1) Uzlabotais Buholca koeficients
(atmetot sliktāko rezultātu), 2) Buholca koeficients, 3) Reitinga sasniegums turnīrā (RST).
Pieteikšanās
Iepriekš pieteikšanās (norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, ELO reitingu, valsti un vēlamās
naktsmītnes, ja tādas ir nepieciešamas) turnīriem A – E un Y jāizdara līdz 27. jūlijam rakstot uz epastu chess@rtu.lv, vai aizpildot pieteikumu formu turnīra mājaslapā http://rtuopen.lv/. Iepriekš
pieteikšanās neatbrīvo dalībniekus (arī tos, kuriem nav jāmaksā dalības maksa) no pienākuma
ierasties uz reģistrāciju atbilstoši katra turnīra laika grafikam. Organizatori patur tiesības izslēgt no
turnīra dalībniekus, kas ir nokavējuši reģistrācijas beigu laiku.
Apbalvošana
Lai saņemtu balvas, spēlētājiem ir jāierodas uz noslēguma ceremoniju. Organizatori patur tiesības
neizmaksāt balvas gadījumā, ja spēlētājs neierodas.
Naktsmītnes
Bellevue Park Hotel Riga (agrāk zināms kā Maritim Park Hotel Riga) **** Slokas iela 1 (2,1 km
no spēļu zāles)
Numuri
Labierīcības
Brokastis
WiFi
Cena
Standarta vienvietīgs
Numurā
Jā
Jā
45 EUR par istabu naktī
Standarta divvietīgs
Numurā
Jā
Jā
50 EUR par istabu naktī
Superior vienvietīgs
Numurā
Jā
Jā
65 EUR par istabu naktī
Superior divvietīgs
Numurā
Jā
Jā
70 EUR par istabu naktī
Apartamenti (ar virtuvi)
Numurā
Jā
Jā
80 EUR par istabu naktī
Viesnīcas mājaslapa: https://www.hotelbellevue.lv/. Bezmaksas autostāvvieta.

Riga Islande Hotel **** Superior Ķīpsalas iela 2 (600 m no spēļu zāles)
Numuri
Labierīcības
Brokastis
WiFi
Standarta vienvietīgs
Numurā
Jā
Jā
Standarta divvietīgs
Numurā
Jā
Jā
Divvietīgais Superior
Numurā
Jā
Jā
Ģimenes numurs
Numurā
Jā
Jā
Divvietīgas De Lukss
Numurā
Jā
Jā

Cena
50 EUR par istabu naktī
60 EUR par istabu naktī
80 EUR par istabu naktī
100 EUR par istabu naktī
120 EUR par istabu naktī

Viesnīcas mājaslapa: https://www.islandehotel.lv/

Primo Hotel *** Nometņu iela 62 (2,9 km no spēļu zāles)
Numuri
Labierīcības
Brokastis
Standarta vienvietīgs
Numurā
Jā
Standarta divvietīgs
Numurā
Jā
Standarta trīsvietīgs
Numurā
Jā
Ģimenes numurs
Numurā
Jā

WiFi
Jā
Jā
Jā
Jā

Cena
40 EUR par istabu naktī
48 EUR par istabu naktī
70 EUR par istabu naktī
80 EUR par istabu naktī

Viesnīcas mājaslapa: http://www.primohotel.lv/lat/index.php. Bezmaksas autostāvvieta.

Rixwell Elefant Hotel ****Superior Kalnciema iela 90 (3,8 km no spēļu zāles)
Numuri
Labierīcības
Brokastis
WiFi
Cena
Divvietīgs komforta
Numurā
Jā
Jā
66 EUR par istabu naktī
klases numurs
Viesnīcas mājaslapa: http://www.rixwell.com/lv/rixwell-elefant-hotel

Rija Hotel TIA *** Kr. Valdemāra iela 63 (3,4 km no spēļu zāles)
Numuri
Labierīcības
Brokastis
WiFi
Standarta divvietīgs
Numurā
Jā
Jā

Cena
53 EUR par istabu naktī

Viesnīcas mājaslapa: https://www.rijahotels.com/lv/viesnicas/rija-hotel-tia.

Piedāvātās cenas ir pieejamas, veicot rezervāciju caur organizatoriem. Norādītās cenas varam
garantēt, kamēr nav beigušies organizatoru rezervētie numuri, bet ne vēlāk kā līdz 27. jūlijam. Vietu
skaits visās viesnīcās ir ierobežots, tādēļ iesakām rezervēt naktsmītnes savlaicīgi.
Informācija par viesnīcu pieejamību tiek atjaunota reģistrēšanās gaitā. Lūdzu, sekojiet līdzi
http://rtuopen.lv/ informācijas atjauninājumiem.
Lielmeistariem ar reitingu virs 2500 tiek piedāvāts ierobežots skaits bezmaksas naktsmītņu.
Lielmeistariem ar reitingu virs 2600 ir iespēja saņemt arī starta naudas. Lūdzu, savlaicīgi sazinieties
ar organizatoriem, ja Jūs tas interesē.
Organizatori
Festivālu organizē Rīgas Tehniskā universitāte sadarbībā ar Latvijas Šaha federāciju un Rīgas Šaha
federāciju. Turnīra direktors ir starptautiskais organizators Egons Lavendelis. Festivāla galvenais
tiesnesis ir starptautiskās kategorijas tiesnesis Alberts Cimiņš. A turnīra galvenā tiesnese ir
starptautiskās kategorijas tiesnese Andra Cimiņa.
Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā izmainīt nolikumu, ja tas nepamatoti neskar
dalībnieku intereses. Organizatori patur tiesības nepielaist turnīram spēlētājus, nenorādot iemeslu.
Šādā gadījumā organizatoriem ir pienākums pēc spēlētāja pieteikuma saņemšanas tiklīdz tas ir
iespējams informēt dalībnieku par šādu lēmumu.
Par sacensību dalībnieku veselības stāvokli atbild paši dalībnieki vai tos komandējošās organizācijas.
Jautājumu gadījumā sazinieties ar
organizatoriem pa e-pastu:
chess@rtu.lv.
Turnīra ģenerālsponsors:

Atbalstītāji:

