Patvirtinta: LSF taryboj e
LSf' direktorius Arvydas Baltr[nas

2015m. Lietuvos jauniq (BM 14, BM 16, BM 18 ) Sachmatq Iempionatq

NUOSTATAI
Vykdymo vieta ir laikas
paneveZyje, v.variakojo spofio komplekse, adresu Elektros g.
varZybos vyks 20i5 m. kovo 30 - balandZio 3d.
pradLia- 16.00 val'
Dalyviq arvykimas ir registracij a20r5 m. kovo 30 d. nuo 13.00 iki 14.30 val. varZybq

11.

Dalyvavimo s4lygos
jaunesni (BM 14) , vaikinai ir merginos gimq
LTU dempionatq dalyviai:jauniai - vaikinai ir merginos gimE 2001 m. ir
jaunesni (BMl8).
1g99 m. ir jaunesni (BMl6) , bei vaikinai ir merginos gimg 1997 m. ir
patys dalyviai.
visas Zaidejq dalyvavimo varZybose islaidas apmoka komandiruojandios organizacijos arba
Bltina i5ankstine dalyviq registracija iki 2015 m' kovo 25 d'
grupeje - 5,8 euro'
Starto mokestis visiems dalyviams - 2,9 euro. Dalyviams iaidLiantiems ne savo
reitingo pokydiui apskaidiuoti.
ELo
FIDE
Lietuvos jauniq BM 14 , BM 16 , BM 18 dempionatai registruojami

Visi dalyviai turi tureti moksleivio paZymejimus'
datos.
Organizatoriai registruoja dalyvius tik pateikus tvarkingai uZpildyt4 parai5k4 iki nurodltos
Paliulionis.
Organizacines ir teisejavimo islaidas apmoka LSF. VarZybq vy-r.teisejas IA Raimondas

Laiko kontrole ir reglamentas
dalyviq skaidiui
VarZybos rykdomos Sveicariska sistema 7 -9 ratais,pagal FIDE Sachmatq taisykles. Esant maZam
po
kiekvieno ejimo pridedant
varzybos vykdomos ratq sistema. Laiko kontrole po 1 val. 30 min. iki partijos pabaigos
po 30 sek. uZ ejim4 kiekvienam Zaidejui. I aimi dalyvis , surinkEs daugiausia ta5kq'
Taskq lygybes atveju ,vietos nustatomos pagal Siuos papildomus rodiklius:
1 .Buchholco koeficientas ( atmetus vien4 blogiausi4 varZovo rezultat4);
2 .Buchholco koeficientas

;

3 .Progreso koefi cientas;
4. Bergerio koeficientas;
5. Pergaliq skaidius;
Teisejq komisija pasilieka teisE daryti bltinus pakeitimus ir nustatyti galutini variybt4 reglament4.

Apdovanojimas
Nugaletojai ( 1-3 vietos ) apdovanojami medaliais ir diplomais. Vaikinq ir merginq varLyb,4dempionai ir
jauniq
vicedempionai i5kovoja teisg atstovauti Lietuvai 2015 m. Pasaulio ir Europos atitinkamo amZiaus grupiq
Sachmatq dempionatuose (1 vieta - pasirinktinai).
Parai5kos ir nakvyne
priimamos
iki 2015 m' kovo 25 d. (imtinai)
pateikta
UZpildyos parai5kos ( foma
)
parai5koje nurodomi : dalyvio vardas,pavarde,amZiaus grupe, sportininko kategorija (ELO) , gimimo data,trenerio
vardas ir pavardd, kontaktinio telefono numeris, el.pa5to adresas, nakvynes poreikis.
paraiskos siundiamos elektroniniu pa5tu adresu salvinijag@gmail.com su kopija ryr.teisejui r.paliulionis@gmail.com
VarZybtl dallviams siiiloma nakvyne: Sporlo centro viesbutis " Olimpas" (Liepq al. 4, PanevdZys) nuo 7 eury
bendrabudio tipo triviediuos kambariuose, dvivietis po 10,42 euro, vienvietis po 17,37 euro.
Informacij4 teikia varZybq organizatore Salvinija Gabrilavidiene tel. 861438802'

