
 

                                      OPEN RAPID Panevėžys 2020.03.11                            

                                 Tarptautinis greitųjų šachmatų turnyras minint   

                                  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30 - metį           

                                                               

                                                                     NUOSTATAI 

Tarptautinis greitųjų šachmatų turnyras skirtas Lietuvos nepriklausomybės dienai  2020 m.kovo 11 d. 

(šeštadienį) vyks Panevėžio miesto Santuokų rūmuose  adresu: Respublikos g. 25, Panevėžyje. 

Atvykimas ir registracija į greitųjų  šachmatų turnyrą: Panevėžio miesto Santuokų rūmuose  adresu: 

Respublikos g.25 vyks 2020 m.kovo 11 d. nuo 09.30 iki 10.30 val. 

Varžybų pradžia : 2020 m. kovo 11 d. 11.00 val. 

 

Organizatoriai: IO Arvydas Baltrūnas ir Panevėžio ŠK, Panevėžio miesto dailės galerija, Panevėžio SC. 

 

Dalyvavimo sąlygos: 

 

Visų žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai. 

Būtina išankstinė registracija. Apie dalyvavimą varžybose, nurodant vardą , pavardę, turnyrą, FIDE ID arba 

pilną gimimo datą, prašome pranešti varžybų vyr. Teisėjui Donatui Vaznoniui  emailu: 

donatas.vaznonis@gmail.com  ir  panevezysopen@gmail.com iki šių metų kovo 08 d.  

Gavus maksimalų paraiškų kiekį dalyvauti (80), registracija gali būti nutraukta anksčiau nurodyto termino. 

Dalyvavimo mokestis: GM , IM  ir WGM bei WIM – be starto mokesčio. Visų turnyrų Open A, vaikų 

turnyrų Open B (U12)(2008 m. gimimo ir jaunesni) , ir Open C (U 09) (2011 m. gimimo ir jaunesni) 

dalyviams starto mokestis yra 10 eurų  ir mokamas grynais varžybų dieną vietoje. 

  

Laiko kontrolė ir reglamentas 
 

Tarptautiniai greitųjų šachmatų turnyrai Open A , Open B ir Open C vykdomi šveicariška sistema, 8-9 ratais 

pagal FIDE greitųjų  šachmatų taisykles Open A turnyras su atskira vyrų ir moterų  bei U14  rezultatų įskaita. 

Laiko kontrolė : greitųjų šachmatų – po 10 min. plius po 5 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo. Visi turnyrai 

reigistruojami FIDE greitųjų šachmatų ELO reitingo apskaičiavimui. 

 

Nugalėtojų nustatymas 
 

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus 

rodiklius: 1.Buchholco koeficientas (atnetus blogiausią rezultatą); 2. Buchholco koeficientas pilnas;  

3. Progreso koeficientas; 4. Arranzo koeficientas; 5. Bergerio koeficientas. 

 

Varžybų Open A turnyro nugalėtojai ( 1-3 vietos vyrai, moterys, vaikinai ir merginos U14) apdovanojami 

atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais. Piniginis prizinis fondas - 500 eurų.   

Prizinis fondas garantuotas OPEN A turnyre dalyvaujant ne mažiau kaip 50 dalyvių. 

Pirmos vietos garantuotas prizas - 100 eurų ir Taurė. 

 II vieta -  80 eurų, III vieta – 60 eurų, IV vieta – 40 eurų, V vieta – 30 eurų, VI vieta - 20 eurų.  

Moterų pirmos vietos prizas – 70 eurų, II  vieta – 50 eurų, III  vieta – 30 eurų.  U 14 - nugalėtojas - 20 eurų. 

Open B  (U12) ir Open C (U09) turnyrų nugalėtojai apdovanojami taurėmis, o varžybų prizininkai - 

berniukai ir mergaitės apdovanojami diplomais, medaliais ir daiktiniais prizais. 

Rėmėjai gali įsteigti papildomų prizų atskirose grupėse arba padidinti prizinį fondą. 
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