
„Heart of Finland“-2014
Vasarvidžio šachmatų turnyras

Juvaskiula (suom. Jyväskylä) yra 130 tūkst. gyventojų universitetinis miestas pačiame Suomijos 
viduryje. Šių metų liepos 7-13d. čia bus vykdomas tradicinis 24-asis „Heart of Finland“ šachmatų 
turnyras. Bus žaidžiama šveicariškąja 9 ratų sistema su FIDE reitingo apskaita ir galimybe įvykdyti 
FIDE titulų normas.
Kaip ir praėjusiais metais, žaidimo vieta yra Juvaskiulos koledžo Harju pastatas miesto centre adresu 
Sepänkatu 3.  

“Heart of Finland”- 2014 tvarkaraštis

Liepos 7d. pirmad.    13.00-15.00   dalyvavimo patvirtinimas
                                 16.00  varžybų atidarymas
                                 16.30   I ratas
Liepos 8d. antrad.      10.00  II ratas                  17.00  III ratas
Liepos 9d. trečiad.    12.00  IV ratas
Liepos 10d. ketvirtad.    10.00  V ratas                  17.00 VI ratas
Liepos 11d. penktad.       12.00  VII ratas
Liepos 12d. šeštad.          12.00  VIII ratas
Liepos 13d. sekmad.        10.00  IX ratas, po jo uždarymas ir apdovanojimai

Žaidėjas gali praleisti I ratą, gaudamas 0,5tšk., jeigu jis apie tai praneš organizatoriui iki liepos 4d. 
jysturn@gmail.com e-paštu.
Pirmuosius 2 ratus bus naudojama pagreitinta burtų sistema, žaidėjus išskirstant į 3 grupes pagal 
reitingą.                        
Pirmuosius 2 ratus bus naudojama pagreitinta burtų sistema, žaidėjus išskirstant į 3 grupes pagal 
reitingą. Per pirmuosius 2 ratus aukščiausiosios grupės žaidėjai gaus po 1 pridėtinį tašką, o antrosios 
grupės – po 0,5tšk. Tokiu būdu pirmųjų dviejų ratų burtai remiasi žaidėjų surinktų ir jiems papildomai 
priskirtų taškų suma. Prieš trečiąjį ratą pridėtiniai taškai bus pašalinti, tad nuo trečiojo rato iki pabaigos 
burtams skaičiuojami bus tik realiai pelnyti taškai.
 Laiko kontrolė yra 90 min. 40 ėjimų + 30min. iki partijos pabaigos, pridedant po 30 sek. už kiekvieną 
ėjimą, pradedant pirmuoju.
Bendras prizinis fondas yra apytiksliai 4 tūkst. eurų; pirmas prizas 1 tūkst. eurų. Numatyti 
prizai geriausiajai moteriai, jauniams ir ELO grupėse.
Teirautis jysturn@gmail.com  . Nuo 2014m. birželio 30d. galima skambinti  gsm +358414897680.
Registracija į “Heart of Finland” turnyrą vyksta iki penktadienio, liepos 4d. Dalyviai turi užpildyti 
registracijos formą iš hof2014.fi svetainės. Joje turėtumėte nurodyti pavardę, gimimo datą, pilietybę, 
ELO ir nacionalinį reitingą.
Pirmadienį, liepos 7d. nuo 12.00 iki 15.00 žaidėjai asmeniškai privalo patvirtinti dalyvavimą žaidimo 
vietoje.
Dalyvavimo mokestis yra 100 €. Senjorams nuo 60m., jaunimui iki 20m., FM ir WFM -80€. Visiems 
mokesčiams taikoma 10 € nuolaida, jeigu sumokėta gegužę ar anksčiau. GM, WGM, IM, WIM titulus 
turintys žaidėjai atleidžiami nuo dalyvavimo mokesčio, tačiau jiems galioja ta pati registracijos tvarka 
kaip ir kitiems žaidėjams.
Dalyvavimo mokestį rekomenduojame pervesti ne vėliau pektadienio, liepos 4d. į Jyväs-Shakki 
banko sąskaitą:
IBAN   FI31 1045 3007 2005 45
SWIFT/BIC: NDEAFIHH
Šį mokestį galima sumokėti ir grynaisiais žaidimo vietoje pirmadienį, liepos 7d., patvirtinant 
dalyvavimą. Jeigu žaidėjas nėra registravęsis, dalyvavimo mokestis jam bus padidintas 10 €.
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