ŠACHMATŲ TURNYRO ,,UKMERGĖS MARATONAS“ NUOSTATAI

I. VYKDYMO LAIKAS IR VIETA
Turnyras vyks 2022m. rugpjūčio 13-14 d. restorane ,,Vilkmergė“ Kauno g. 9. ,Ukmergė. Viso
turnyro metu dirbs kavinė (virtuvė iki pietų pertraukos, baras visą parą). Vakarienei dalyviai bus
vaišinami kibinais su sultiniu. Dalyviai ir preliminarus tvarkaraštis bus skelbiamas http://chessresults.com svetainėje.
Varžybų pradžia: 13d. 10.00 val. Registracijos patvirtinimas iki 9.45 val.
Pabaiga:
14 d. iki 10.00 val.
II. DALYVIAI IR PROGRAMA
Šachmatų maratone kviečiami dalyvauti visi norintys šachmatininkai. Po 22.00 vaikai
iki 14 m. gali dalyvauti tik prižiūrimi vieno iš tėvų ar globėjų.
Turnyras vyks etapais:
I turnyras Žaidžiami 7 ratai šveicariška sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko
kontrolė po 20 min + 10 s už kiekvieną padarytą ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos.
Turnyras registruojamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaičiavimui.
Numatoma pietų pertrauka 60 min.
II turnyras Žaidžiami 9 ratai šveicariška sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko
kontrolė po 10min + 5 s už kiekvieną padarytą ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos.
Reitingai neskaičiuojami . Numatoma 60 min. pertrauka.
III turnyras Žaidžiami 11 ratų po du kartus (baltais- juodais su tuo pačiu varžovu) šveicariška
sistema pagal FIDE žaibo šachmatų taisykles. Laiko kontrolė po 5 min + 3 s už kiekvieną padarytą
ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Reitingai neskaičiuojami . Numatomos pertraukos.
Reglamentas ir ratų skaičius gali keistis atsižvelgiant į dalyvių skaičių.
Numatomas turnyro uždarymas 14d.(sekmadienį) apie 10 val.

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS
Apie dalyvavimą pranešti turnyro organizatoriams el. paštu virgin.savickiene@gmail.com ir
kopija vyr. teisėjui Vaidui Radzickui vaidas@juodasisrikis.lt iki 2022m. rugpjūčio 7d.
Paraiškoje nurodyti: turnyro/dalyvio vardą, pavardę, miestą. Neturintiems ELO ID būtina nurodyti
gimimo datą ir elektroninį pašto adresą.
Starto mokestis 20 Eur .
IV. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS
Po kiekvieno turnyro nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami taure ir medaliais
(bendra įskaita, jauniai (2008m. ir jaun.), moterys, senjorai).
Greitųjų, ,,Žaibo” šachmatų turnyruose esant taškų lygybės atvejui, vietos nustatomos
pagal šiuos papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas (be vieno blogiausio rezultato);
2) Buchholco koeficientas (pilnas);
3) Bergerio koeficientas;
4) Progreso koeficientas;
5) Aranzo koeficientas
Maratono nugalėtojas/-a nustatomi susumavus visų trijų turnyrų rezultatus
pagal užimtas vietas bendroje įskaitoje. Esant taškų lygybės atvejui , vieta nustatoma atsižvelgiant
į rezultatus ,,Žaibo” turnyre.
Nugalėtojas/-a apdovanojami taure, 1-3 vietų laimėtojai apdovanojami medaliais ir
piniginiais prizais: I vieta - 200eur,
II vieta- 150eur,
III vieta - 100eur.
IV vieta - 70eur.
V vieta - 50 eur.
Prizai grupėse : I vieta jauniai (2008 m. ir jaun. ) , moterys, senjorai po 50 eur.
Numatomi papildomi prizai. Jeigu žaidėjas(a) iškovoja kelis prizus skirtingose kategorijose,
įteikiamas tik vienas didžiausias prizas.
Piniginiai prizai garantuojami, jei turnyre dalyvauja nemažiau kaip 40 dalyvių ir
nemažiau 5 dalyviai grupėje. Esant mažesniam dalyvių skaičiui, organizatoriai pasilieka teisę prizus
sumažinti.
Organizatoriai pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus.
V. TURNYRO REMĖJAI IR ORGANIZATORIAI
Turnyro partneriai ir rėmėjai : Lietuvos šachmatų paramos fondas, Restoranas ,,Vilkmergė“
Turnyrą vykdo Asociacija šachmatų klubas “Juodasis rikis”.
Papildoma informacija, registracija
Vaidas Radzickas tel 8-640-69600, vaidas@juodasisrikis.lt
Virginija Savickienė tel. 8-673-05778, virgin.savickiene@gmail.com

