Karaliaus Mindaugo greitųjų šachmatų
turnyras
1. Reng÷jai: Kauno šachmatų federacija, A. Gustaičio šachmatų klubas, Šachmatų klubas „Margiris“.
2.Laikas Greitųjų šachmatų turnyras vykdomas 2011 m. liepos 6 d. Dalyvių registracija – nuo 900 iki
1045. Varžybų pradžia -1100.
3.Vieta: Kaunas, Karininkų ramov÷, A.Mickevičiaus g. 19, II aukšto sal÷.
4. Reglamentas: Varžybos vykdomos šveicariškąja sistema 9 ratais. Galvojimo laikas: po 15 min. iki
partijos pabaigos kiekvienam žaid÷jui. Žaidžiama pagal FIDE greitųjų šachmatų reglamentą.
5. Dalyviai: Turnyre gali dalyvauti visi norintys šachmatininkai.

6. Starto mokestis ir registracija
Starto mokestis suaugusiems 20 Lt, moksleiviams (gim. 1993 m. ir jaunesniems) bei vyresniems
senjorams (gim. 1940 m. ir vyresniems) – 10 Lt.
Skatinamas išankstinis dalyvių registravimas pas čempionato teis÷jus. Registruodamiesi
nurodykite miestą, savo FIDE reitingą (jei turite), moksleiviai ir senjorai – gimimo datą. Iš anksto
neužsiregistravusiems žaid÷jams starto mokestis didinamas 5 litais.

7. Nugal÷tojų nustatymas
Laimi dalyvis,surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygyb÷s atveju vietos nustatomos pagal šiuos
papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas (medium);
2) Buchholco pilnas koeficientas;
3) progreso koeficientas;

8. Prizai:
Prizinio fondo dydis – 800 Lt.
I vieta – 120 Lt
II
– 100 Lt
III
– 80 Lt
IV
– 70 Lt
V
– 60 Lt
VI vieta – 50 Lt
Atskiri prizai geriausiems:
moteriai (mergaitei) – 50 Lt, antrajai moteriai - 30 Lt;
senjorui (gim. 1951 m ir vyresniems) – 50 Lt, antram senjorui - 30 Lt.;
moksleiviui (1993 m gimimo ir jaunesniems) – 50 Lt, antram moksleiviui – 30 Lt;
Žaid÷jui, kurio FIDE reitingas <1850, tame tarpe be FIDE reitingo – 50 Lt, antram tokiam žaid÷jui –
30 Lt.
Šiose kategorijose antras prizas (30 Lt) skiriamas, jei dalyvauja ne mažiau kaip 8 tos kategorijos
žaid÷jai. Jei dalyvauja mažiau 8 žaid÷jų, skiriamas tik pirmas prizas (50 Lt).
Jei žaid÷jas pretenduoja į kelis prizus, tai jam skiriamas tik vienas prizas, paprastai didžiausias.
Organizatoriai pagal galimybę gali skirti papildomus prizus.
9.Vyr. teis÷jas – Jonas Ridzvanavičius (nac. kategorija). Teis÷jas – Algirdas Rauduv÷ (nac. kategorija).
10. Kontaktai –
Jonas Ridzvanavičius El. p. jonridz@ktu.lt tel. 8-37-736802, mob. 8-612-11797;
Algirdas Rauduv÷ El. p. Algirdas52@yahoo.com tel. 8-37-392025, mob. 8-682-14925.

