
Rimvydo Survilos atminimo šachmatų turnyro

Nuostatai

                                                     I     Tikslas ir uždaviniai

1. Pagerbti  buvusio  Lietuvos  šachmatų  federacijos  generalinio  sekretoriaus  Rimvydo  Survilos

atminimą.

2. Populiarinti  šachmatų  žaidimą,  ugdyti  šachmatininkų  meistriškumą  ir  išaiškinti  pajėgiausius

šachmatininkus.

                                   II    Data, vieta ir laikas

3. Renginys vyks 2014 m. gegužės 31 d.. Varžybos vykdomos sporto mokyklos „Dubysa“ šaškių-

šachmatų  sporto  šakų  patalpose  (Aušros  al.  15).  Dalyvių  registracija  iki  10  val.  30  min.,

varžybų pradžia 11 val. 

                                   III    Dalyviai

4. Varžybose  gali  dalyvauti  Lietuvos  ir  užsienio  šachmatininkai.  Starto  mokestis  15  Lt.,

moksleiviams ir senjorams 10 Lt.

                                   IV    Renginio programa ir turnyro vykdymo tvarka

5. Varžybos vykdomos šveicariškąja sistema, žaidžiami 9 ratai. Partijai sužaisti skiriama po 15

min. kiekvienam žaidėjui, už kiekvieną  padarytą  ėjimą  pridedant po 5 sek. Žaidžiama pagal

FIDE  greitųjų  šachmatų  taisykles.  Galutinį  varžybų  reglamentą  nustato  teisėjų  kolegija.

Turnyras registruojamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaičiavimui.

                                   V   Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimas

6. Laimi žaidėjas, surinkęs daugiausiai  taškų.  Esant vienodam taškų  skaičiui vietos nustatomos

pagal:  vidutinį  Buchholco  koeficientą,  visą  Buchholco  koeficientą,  progreso  koeficientą.

Turnyro  nugalėtojas  apdovanojamas  taure,  prizininkai  –  diplomais  ir  medaliais  .Piniginiai

prizai: I vieta 400 litų, II vieta 300 litų, III vieta 200 litų. Apdovanojama žaidėja, užėmusi I

vietą moterų  tarpe medaliu, diplomu ir piniginiu prizu (75 Lt.), už pirmą vietą jaunimo (gim.

1994 m. ir jaunesni) tarpe – medalis, diplomas ir piniginis prizas (75 Lt.), už pirmą vietą jaunių

(1998m. ir jaunesni) tarpe – medalis, diplomas ir piniginis prizas (50 Lt.), už I vietą senjorų

(gim.  1954  m.  ir  vyresni)  tarpe  –  medalis,  diplomas  ir  piniginis  prizas  (100  Lt.).  Vienas

šachmatininkas gali gauti tik vieną prizą.

                                    VI     Paraiškos

7. Apie dalyvavimą turnyre, nurodant vardą, pavardę, ELO ir nakvynės poreikį, prašome pranešti

varžybų  vyr.  teisėjui  Gintautui  Plungei  iki  gegužės  14  d.  elektroniniu  adresu

gintautas38@gmail.com, telefonas pasiteiravimui 861622751.

Vietų skaičius ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.

                                  VII     Renginio organizatoriai

8. Turnyrą organizuoja Šiaulių miesto šachmatų federacija.


