PAVASARIO LYGIADIENIO / SPRING EQUINOX
„žaibo“ šachmatų turnyro Kaune
NUOSTATAI
Rengėjai: Šachmatų klubas „Gambiteriai“ (www.gambiteriai.eu;
www.facebook.com/gambiteriai)
ir
„Jaunalietuvių
sporto
organizacijos“ mokykla
I. Tikslas
Šachmatų turnyras rengiamas pavasario lygiadienio, o kartu ir
Tarptautinei žemės dienai paminėti. Varžybos vykdomos, siekiant
populiarinti šachmatų sportą suaugusiųjų, jaunimo ir vaikų tarpe.
II. Vykdymo vieta ir laikas
Turnyro vieta: Kauno Technologijos universitetas. Socialinių,
humanitarinių mokslų ir menų fakultetas K. Donelaičio g. 20.
Varžybos vyks 306 ir 318 auditorijose.
Turnyro data: 2014 kovo 22 d. (šeštadienis)
Registracija vietoje: 9:00-10:45
Turnyro pradžia: 11 val.
III. Dalyviai ir programa

Dalyviai: be amžiaus, reitingo, lyties ir kitų apribojimų, t.y. visi
norintys ir galintys žaisti.
Sistema ir reglamentas: žaidžiama 9 ratų šveicariškąja sistema pagal
FIDE šachmatų taisykles. Turnyras registruojamas FIDE, bus
skaičiuojami FIDE žaibo šachmatų reitingai.
Laiko kontrolė – 10min. + 3 s. už kiekvieną atliktą ėjimą, kiekvienam
žaidėjui iki partijos pabaigos.
Pastaba. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų vykdymo
sistema ir reglamentas gali keistis.
IV. Dalyvavimo sąlygos

Dalyvio mokestis:
suaugusiems 20 Lt,
jauniams ir jaunimui (U20), senjorams (S60) – 15 Lt.
vaikams ir jaunučiams (U12) – 10 Lt.

Nuo dalyvio mokesčio atleidžiami: tarptautiniai didmeistriai ir
meistrai.
VI. Laimėtojų nustatymas
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju
vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas atmetus blogiausią rezultatą;
2) Buchholco koeficientas;
3) Progreso koeficientas;
4) Pergalių skaičius;
VII. Prizai
I vieta – 100 Lt.
II vieta – piniginis prizas – 60 Lt.
III vieta – piniginis prizas – 40 Lt.
Papildomi prizai:
Geriausiai moteriai/merginai/mergaitei – 40 Lt
Geriausiam senjorui – 30 Lt
Geriausiam jaunuoliui (U20) – 30 Lt
Geriausiam jaunučiui (U12) – 30 Lt.
Dalyviai pretenduoja tik į vieną prizą. Visi prizininkai apdovanojami
diplomais ir medaliais. Organizatoriai pasilieka teisę padidinti ar
įsteigti papildomus piniginius prizus.
VIII. Registracija
Organizatoriai įsipareigoja priimti iki 80 žaidėjų. Pirmenybė teikiama:
1) iš anksto užsiregistravusiems; 2) miesto svečiams.
Skatinama išankstinė dalyvių registracija. Registruojantis nurodykite
gimimo datą.
Dalyvių registraciją vykdo varžybų vyr. teisėjas Donatas Vaznonis. El.
Paštas: donatas_vaznonis@inbox.lt, tel. 861723172.
Turnyro direktorius Eugenijus Skietrys eskietrys@gmail.com, +370
633 44884.

