Patvirtinta:
LSP direktorius A.Baltr[nas
LSF tarybos nutarimas
2014 m.

Atviro Lietuvos Zaibo Sachmatq iempionato

NUOSTATAI
Vieta ir laikas
2014 m. Atviras Lietuvos Zaibo Sachmatq iempionatas vyks lapkridio 2B d. (penktadieni) vie5butyje,,Romantic",
I<on ferencij q salej e adresu : Kranto g. 24, P anev eLy s.

Atvykimas ir registracija i Atvir4 Lietuvos iaibo Sachmatq iempionat4: lapkridio 28 d. nuo 16.30 iki 17.30 val.
VarZybq pradZia :2014 m. lapkridio 28 d. 18.00 val.
Dalyvavimo s4lygos:
Visas Zaidejq dalyvavimo varZybose iSlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.
BDtina i5ankstine registracija. Apie dalyvavim4 varZybose ir apie nakrynes poreiki raltu , uZpildZius paraiSk4
pra$ome prane5ti varLybtl ryr.teisejui IA Raimondui Paliulioniui (tel +370 612 68508) el.pa5tu
openrapid2014@qmail.com iki Siq metq lapkridio 21 d.
Dalyviq skaidius yra ribotas.
Gavus maksimalq paraiSkq kieki (120), registracija gali blti nutraukta anksdiau nurodyto termino.
Dalyvavimo mokestis: LTU Zaibo Sachmatq dempionatas

-

10

,

Lt.

Mokestis sumokamas rki2014 1121 i Lietuvos Sachmatq federacijos (ilk291698620, atsiskaitomQi4 s4skait4Nr.
LT757044060000168886, Vilniaus bankas, banko kodas 70440) arba mokamas grynais varZybq dien4 vietcje.

Laiko kontrold ir reglamentas
Lietuvos Zaibo Sachrnatq dempionatas vykdomas Sveicari5ka sistema, 11 ratq, pagal FIDE greitqiq Sachmatq taisykles
su atskira vyrq ir moterq rezultatq iskaita.
Laiko kontrole : Zaibo Sachmatq - po 3 min. plius po 2 sek. po kiekvieno padaryto ejimo.

Nugaldtojq nustatymas
Laimi dalyvis, surinkgs daugiausiai taikq. Ta5kq lygybes atveju vietos nustatomos pagal Siuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (media, be blogiausio rezultato); 2. Buchholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas;
4. Tarpusavio susitikimo rezultatas; 5.Pergaliq skaidius.
VarZybq nugaletojai (1-3 vietos bendrojoje ir moterq iskaitoje) apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir
rnedaliais. Siame dempionate vykdoma BM 20 iskaita, kur prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio Lietuvos
dempionato diplomais ir medaliais.
Prizin! fond4 sudaro nemaZiau kaip 2000 lt.

Pirmosvietosprizas400litq.Ilvieta-300litt1,IIIvieta-250litq,IVvieta-200,Vvieta-150,VIvieta-100litq.
Moterq pirmos vietos prizas - 300 litq, II vieta - 200 litq, III vieta
Remejai gali isteigti papildomq prizq atskirose grupese.
Tikslus prizq skaidius ir jq dydis bus paskelbti po 3 rato.

-

100 litq.

Informacija d6l naklynds:
Lietuvos dempionato dalyviams informacj4 apie nakvyng teikia IO Arrydas Baltriinas (tel.+370 620'18288).
Nakvynes vie5buty.je ,,Romantic" nera, nes viskas uLsakyta.Zinom4 paskutiniu momentu gali kaZkas neatvykti.
Viesbudio nakrynes pasi[lymq yra apaftamentuose Marijonq g. 9.
Bendrabutyje ,,Olimpas" Liepq al.4 , per tilt4 iki varLybtl vietos tik 5 min. kelio ,viena vieta triviediuose kambariuose
kainuoja 36 litq. Taip pat yra keletas pigesniq vietq kituose bendrabudiuose.
Del nakrynes kreiptis i organizatoriq Anyd4 Baltmn4 , pageidautina kuo anksdiau nurodant poreiki parai5koje.

