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GREITŲJŲ ŠACHMATŲ TURNYRO, SKIRTO ŠVIESAUS ATMINIMO TRENERIUI
RICHARDO BANAIČIO ATMINIMUI PAGERBTI
NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.1 Varžybos skirtos populiarinti šachmatų sportą tarp mokinių ir suaugusiųjų.
1.2 Pagerbti šviesaus atminimo trenerį Richardą Banaitį.
1.3 Skatinti mokinius ir suaugusius turiningai leisti laisvalaikį.
II. VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
2.1 2017 m. sausio 14 d. Raimundo Samulevičiaus progimnazija, Chemikų g. 140, Jonava.
2.2 Išankstinė registracija el.paštu: donatas_vaznonis@inbox.lt iki 2017m. sausio 6 d. Paraiškoje
nurodyti: dalyvio amžiaus grupę, vardą, pavardę, miestą. Neturintieji FIDE ID numerio, privalo
nurodyti tikslią gimimo datą ir el. pašto adresą.
2.3 Registracija ribojama dalyvių (A ir B turnyruose) skaičiui pasiekus 300.
2.4 Registracija varžybų dieną, sausio 14 dieną, nuo 9.00-10.30 val. Pradžia - 11.00 val.
2.5 Varžybų vietoje veiks valgykla, bus galima nebrangiai papietauti.
III. DALYVIAI IR REGLAMENTAS
3.1 Dalyviai skirstomi į amžiaus grupes:
A turnyras 1 grupė – suaugusieji, 2 grupė – jauniai (1999 m.g. ir jaun), žaidžia kartu su suaugusiais.
B turnyras 3 grupė – jaunučiai (2003 m. g. ir jaunesni), 4 grupė – vaikai (2007 m. g. ir jaunesni). Jaunučiai ir
vaikai žaidžia kartu.

3.2 Žaidžiama 9 ratai šveicariškąja sistema, pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles.
3.3 Laiko kontrolė – 10 min. + 5 sek. po kiekvieno atlikto ėjimo.
IV. DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Varžybos registruojamos FIDE, bus skaičiuojamas greitųjų šachmatų reitingas.

V. STARTINIS MOKESTIS
5.1 Starto mokestis: suaugusiems – 8 €, jauniams ir jonaviečiams – 5 €, jaunučiai ir vaikai – 3 €. GM, IM,
WGM, WIM nuo mokesčio atleidžiami.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1 Nugalėtojai nustatomi pagal surinktus taškus ir papildomus rodiklius, kurie bus paskelbti chess-results.com
svetainėje prieš pirmojo rato pradžią.

VII. APDOVANOJIMAS
7.1. „A“ turnyre pirmąsias 6 vietas užėme šachmatininkai apdovanojami piniginiais prizais. Garantuojamas
pirmasis prizas ne mažesnis nei 200 €. Prizai nedalinami. Organizatoriai pasilieka teisę padidinti pirmąjį prizą ir
prizinių vietų skaičių.
7.2 Suaugusiųjų (vyrų ir moterų atskirai), jaunių (vaikinų ir merginų atskirai), jaunučių (berniukų ir mergaičių
atskirai), vaikų (berniukų ir mergaičių atskirai), senjorų, jonaviečių grupėse 3 geriausiai pasirodę žaidėjai
apdovanojami medaliais, už pirmąsias vietas – taurė.

VIII. FINANSAVIMAS
8.1 Varžybų vykdymo išlaidas apmoka Jonavos rajono savivaldybės Kūno kultūros ir sporto centras.
8.2 Surinktas starto mokestis panaudojamas priziniam fondui.
8.3 Kitas išlaidas (kelionę, maitinimą) apmoka komandiruojanti organizacija.

IX. VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI
Varžybas organizoja Jonavos rajono savyvaldybės kūno kultūros ir sporto centras, Vasario 16-osios 1A.
Rėmėja: Daiva Dackevičienė – trenerio Richardo Banaičio duktė.
Vyr. teisėjas: IA Donatas Vaznonis. Tel. 8-617-23172.

