Doktor Tore Rilton

Doktor Tore Rilton, 1904-1983, Göteborg – Stockholm, läkare, konst- och schackmecenat, stark
amatörspelare i schack, initiativtagare till Rilton Cup, Sveriges största årliga internationella öppna
schacktävling. Rilton Cup arrangerades första gången 1971/1972.
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Doktor Tore Rilton
Riltonmedaljen är instiftad till minne av Doktor Tore Rilton
FÖRTJÄNSTMEDALJ
Riltonmedaljen kan efter beslut av styrelsen för Stiftelsen Doktor Tore Riltons fond tilldelas person
som gjort värdefulla insatser för svenskt ungdomsschack. Medaljen kan delas ut i tre olika valörer;
förgylld, försilvrad eller bronspatinerad. Med förtjänstmedaljen följer ett penningstipendium.
Vem som helst kan föreslå mottagare av medaljen. Förslagen skall vara motiverade och sändas till
Sveriges Schackförbund senast den 2 januari det år utdelning föreslås äga rum. Förbundet skall
därefter yttra sig över förslagen till stiftelsens styrelse för beslut. Beslut om tilldelning av medalj
kräver enighet i stiftelsens styrelse.
RILTON CUP
Riltonmedaljen delas även ut som pris i den årliga schacktävlingen Rilton Cup, som arrangeras av
Stockholms Schackförbund i tre öppna klasser.
Medalj i kontrollerat silver tilldelas segraren i Rilton Cup enligt tävlingens särskiljningsregler.
10% av de bäst placerade deltagarna i Rilton Cup erhåller förgylld medalj.
10% av de bäst placerade deltagarna i Rilton ELO erhåller försilvrad medalj.
10% av de bäst placerade deltagarna i Rilton Open erhåller bronspatinerad medalj.
Inteckning i ett vandringspris i form av en Riltonmedalj i 18k guld sker årligen enligt en poängskala
där 1a plats ger 3 poäng, 2a plats ger 2 poäng och 3e plats ger 1 poäng. Vid delad placering delas
poängen utom i den avgörande tävlingen där särskiljningsregler gäller.
Vandringspriset erövras av den som först uppnår 10 poäng.

Framsida medalj

Baksida medalj

Medaljen har utformats av konstnären Per Olov Ultvedt, 1927-2006, som också utformade medaljen
till Uppsala Universitets 500-årsjubileum 1977. Han har ställt ut i många länder i Europa och USA.
Medaljen tillverkas i valörerna 18k guld, förgyllt kontrollerat silver, kontrollerat silver, metallegering
som förgylld, försilvrad eller bronspatinerad.
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