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2015 m. Lietuvos Sachmatg iempionato pusfinalio varZybq

NUOSTATAI

.:

Tikslas ir uZdaviniai
paiegiausius
Lietuvos Sachmatininkus i 2015 m. LTU tempionato final4
atrinkti
VarZybq tikslas
-

Vykdymo vieta ir laikas

vyks 2015 m. vasario men. 18 -24 d. Vilniuje, BC 12 konferencijq centre, adresu Jasinskio g.10.
Dalyviq atvykimas ir registracija-2075 m. vasario men. 18 d. (trediadieni) nuo 14.00 val. iki 15.30 val.
VarZybq atidarymas 16.00 val., i5kart po jo - I - asis ratas.

VarZybos

Dalyvavimo s4lygos
Visas Zaidejq dalyvavimo varZybose i5laidas apmoka komandiruojandios organizacijos arba patys dalyviai.
Turnyro starto mokestis dalyviams neturintiems FIDE reitingo - 20 eurq ; su FIDE ELO iki 1900 17 eurq
12 eurq., su ELO
su ELO reitingu nuo 1901 iki 2100 i4 eurq ; su ELO reitingu nuo 2101 iki2200
eurai.
ir
daugiau
8
nuo
2301
reitingu
reitingu nuo 2201 iki 2300 10 eurq ; su ELO

-

-

-

-

;

Tarptautiniai didmeistriai (GM) ir tarptautiniai meistrai (IM) nuo turnyro startinio mokesdio atleidZiami.
Kiekvienas dalyvis papildomai moka turnyro FIDE registracijos mokesti - 3 eurus.
Abu mokesdiai (startinis bei registracijos) pervedami i Lietuvos Sachmatq federacijos (fmones kodas
29t698620) atsiskaitomqj4 s4skait4I:175 7044 0600 0016 8886 AB SEB banke, banko kodas 70440 iki
parailkq pateikirno termino 2015 m. vasario men. 14 d. (imtinai) arba sumokamrvarLybq vietoje.
Organizatoriai registruoja dalyvius tik pateikus parai5k4 ra5tu iki 2015.02.14 d. (imtinai).
Pateikus parai5k4 2015.02.15 dien4 arba veliau, registracijos mokestis dallviui yra 30 eury.
VarZybq vyr. teisejas - IAPaliulionis Raimondas. Organizacines irteisejavimo i5laidas apmoka LSF.

Laiko kontrol6 ir reglamentas
VarZybos vykdomos Sveicari5ka sistema 8 ratais pagal FIDE Sachmatq taisykles. Dalyviq skaidiui esant daugiau
kaip 50, varZybos vykdomos 9 ratais. Laiko kontrole po 1 val. 30 min. pirmiesiems 40 ejimq, po to 30 min. iki
partijos pabaigos kiekvienam dalyviui, nuo pirmojo ejimo pridedant po 30 sek. uZ kiekvien4 atlikt4 ejim4.

Turnyras registruojamas FIDE. Teisejq kolegija pasilieka teisg daryti bfitinus pakeitimus ir nustatyti galutinf
varZybq reglamentq bei tvarkara5ti atsiZvelgiant i dalyviq skaidiq.

Tvarkara5tis
2015 m. vasario men. 18 d. (trediadienis) 16.00 val. - VarZybq atidarymas ir I ratas
2015 m. vasario men. 19 d. (ketvirtadienis) 16.00 val. - II ratas.
2015 m. vasario men. 20 d. (penktadienis) 16.00 val. - III ratas.
2015 m. vasario men. 21 d. (Sestadienis) 10.00 val. - IV ratas
2015 m. vasario men. 21 d. (Se5tadienis) 16.00 val. - V ratas.
2015 m. vasario men. 22 d. (sekmadienis) 16.00 val. - VI ratas
2015 m. vasario men.23 d. @irmadienis) 16.00 val. - VII ratas
2015 m. vasario men.24 d. (antradienis) 10.00 val. - VIII ratas
2015 m. vasario men.24 d. (antradienis) 15.00 val. varLybtluZdarymas
Pastaba;Jeivariybosvyks 9 ratais (> 50 dalyvitl), papildomo rato pradiiavasario l9 d.nuo 10.00va|
Dalyviams sutarus galimas rato pradiios laikas darbo dienomis - 16.30 arba 17.00 val..

Nugal6tojq nustatYmas
Laimi dallvis, surinkgs daugiausiai ta5kq
(uZ pergalE skiriama 1 taskas, uZ lygi4sias 0.5 tasko, uZ pralaimejim4 - 0 taskq).
Taskq lygybes atveju vietos nustatomos pagal Siuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco vidutinis koeficientas (atmetus maZiausi4 varLovo rentltat4);
2. Buchholco koeficientas (pilnas);
3. Progreso koeficientas;
4. Tarpusavio susitikimo rezultatas;
5. Pasiektas reitingas ( performance)

pirmqjq trijq vietq laimetojai pusfinalyje i5kovoja garantuot4 teisg dalyvauti 2015 m. Lietuvos r,yrq
Sachrnatq dempionato finale. I2Ol5 m. Lietuvos vyrq Sachmatq dempionato final4 be atrankos yra kviediami
2014 m.Lietuvos Sachmatq dempionato prizininkai - GM Sarunas Sulskis, GM Aloyzas Kveinys ir

IM Tomas Lauru5as.

pusfinalyje lygiagrediai vykdoma Lietuvos jaunimo (vaikinq iki 20 m.) Sachmatq dempionato rezultatq iskaita.
Lietuvos U20 Sachmatq dempionato prizininkai apdovanojami diplomais ir medaliais.
Parai5kos
Parai$koje nurodomi: dalyvio vardas, pavarde, FIDE ELO, gimimo data, atstovaujamas miestas,
trenerio vardas ir pavarde, kontaktinio telefono numeris, el. paSto adresas, nakvynes vietq poreikis.
Butina uZpildyti Lemiau pateikt4 parai5kos form4.
Parai5kos siundiamos iki 2015 m. vasario men. 14 d. (imtinai), elektroniniu pa5tu adresu:

r.paliulionis@gmail.com

Apdovanojimas
Pusfinalio varLyb,4prizini fond4 sudaro 100% surinktos starto mokesdiq sumos ir remejq leSos.
Pirmqj4-a5tuntqj4 vietas uZemg dalyviai apdovanojami sekandiais piniginiais prizais.
Pirmosios vietos lairnetojui atitenka 25Yo, antrosios - 20Yo, trediosios - lsYo, ketvirtosios - 72o ,
penktosios -l\yo, Se5tosios - \yo, septintosios - 60 , a5tuntosios - 4Yo nuo visos starto mokesdiq sumos.
Numatyti papildomi prizaiuZ pergales (didZiausias ELO skirtumas) pries stipresnius varZovus.
Tikslus prizinio fondo dydis ir prizq nugaletojams paskirstymas skelbiamas varZybq vietoje iki trediojo varLybq
rato pradZios.

Papildoma informacija
r'r'* adresu Jasinskio g.14 Vilnius.
VarZybq dalyviams si[loma nakvyne: vie5butyje ,,Europa City"
Kaina vienai parai asmeniui: dvivietis su pusrydiars - 17,5 Euro., trivietis su pusrydiais 14 euro., trivietis be
pusrydiq - po 10 eurq. Papildom4 informacij4 apgyvendinimo klausimais teikia varZybq organizatorius
IO, IA Arvydas Baltr[nas Tel.8-620-78288 , chessfanas@gmail.com

-

