
Kviečiame jus dalyvauti Europos mėgėjų 

šachmatų čempionate 2015! 
(Plačiau apie turnyrą: http://www.kaunas2015.com) 

 

 

Varžybų dalyviai: Žaidėjai, kurie neturi reitingo arba kurių reitingas per

 paskutinius dvejus metus buvo mažiau už 2000. 
Varžybų reglamentas: 9 ratų šveicariška sistema: 90 min. pirmiesiems 40-čiai ėjimų bei 30 min. iki 

 partijos pabaigos pridedant po 30 sek. (vykdoma pagal FIDE šachmatų taisykles) 

Varžybų vieta: Kauno įgulos karininkų ramovė (Mickevičiaus g. 19, Kaunas) 

Varžybų laikas: 2015 m. rugpjūčio 9-16 d. 
Varžybų tvarkaraštis: 

1 ratas Rugpjūčio 9 d. 15 val.  6 ratas Rugpjūčio 13 d. 15 val. 

2 ratas Rugpjūčio 10 d. 15 val.  7 ratas Rugpjūčio 14 d. 15 val. 

3 ratas Rugpjūčio 11 d. 15 val.  8 ratas Rugpjūčio 15 d. 15 val. 

4 ratas Rugpjūčio 12 d. 10 val.  9 ratas Rugpjūčio 16 d. 15 val. 

5 ratas Rugpjūčio 12 d. 15 val.    

 

Startinis mokestis: 30 EUR 

Prizinis fondas: 4000 EUR 

Vieta Pagrindiniai prizai Moterų įskaita Be reitingo…>1600 ≤1600…>1800 

1 vieta 1000 EUR 500 EUR 150 EUR 150 EUR 

2 vieta 600 EUR 300 EUR 100 EUR 100 EUR 

3 vieta 300 EUR 200 EUR 50 EUR 50 EUR 

4 vieta 200 EUR 100 EUR   

5 vieta 100 EUR 50 EUR   

6 vieta 50 EUR    

 

Apgyvendinimas: Varžybų dalyvius – miesto svečius galima apgyvendinti Sporto universiteto 

 bendrabutyje. Lovos kaina – 10 EUR (kambariuose 3-4 lovos). 

Kontaktai: Jei iškils kokių klausimų, galite susisiekti su varžybų organizatoriais telefonu 

 862068487 arba el. paštu info@kaunaschess.org 

 

Jei susidomėjote renginiu, prašome užpildyti toliau pateikiamą registracijos formą ir atsiųsti el.paštu: 

info@kaunaschess.org  



REGISTRACIJOS FORMA 

2015-ųjų Europos mėjėgų šachmatų čempionatas 

Duomenys apie dalyvį 

Vardas(-ai): Čia įrašykite savo vardą. 

Pavardė(s): Čia įrašykite savo pavardę. 

Lytis:  ☐Vyras ☐Moteris ☐Kita 

Nacionalinė federacija: Čia įrašykite savo nacionalinę federaciją. 

Telefono numeris: Čia įrašykite savo telefono numerį. 

El. paštas: Čia įrašykite savo el.paštą. 

FIDE ID numeris: Įrašykite savo FIDE ID numerį, jei turite. FIDE reitingas: Įrašykite savo FIDE 
reitingą 

Duomenys viešbučio rezervacijai 
(bus prašoma 20% avanso mokesčio) 

ID kortelės/paso numeris: Įrašykite ID kortelės arba paso numerį. 

Gimimo data: Įrašykite gimimo datą. 

Reikalingas tansportavimas iš oro uosto į viešbutį: 

☐Taip ☐Ne 

Atvykimo data: Irašykite atvykimo data 

Atvykimo oro uostas: Įrašykite atvykimo oro uostą. 

Reikalingas tansportavimas iš viešbučio į oro uostą: 

☐Taip ☐Ne 

Išvykimo data:  Įrašykite išvykimo datą. 

Išvykimo oro uostas: Įrašykite išvykimo oro uostą. 

Pasirinkite viešbutį: 

☐Viešbutis Daniela ☐Kauno viešbutis ☐Kita*** 

*** Jei norite gyventi pigiau (žemesnės kokybės sąlygomis) varžybų metu, prašome susisiekti su organizatoriais el. 

paštu: info@kaunaschess.orgarba telefonu: +370 620 68487 (lietuvių, rusų arba anglų k.) 

Informacija apie apmokėjimą išsiųsime iš karto, kai atisųsite užpildytą registracijos fromą! 
Siųskite užpildytą registracijos formą el.paštu: info@kaunaschess.org 


