TARPTAUTINIS ŠACHMATŲ TURNYRAS
„VILNIUS OPEN 2014“
NUOSTATAI
VYKDYMO LAIKAS IR VIETA

Tarptautinis šachmatų turnyras „Vilnius Open 2014“ vyks lapkričio 19 - 26 dienomis Vilniuje, viešbučio
„Europa City“ konferencijų centro salėje BC12 ( Jasinskio g. 12, Vilnius, Lietuva).
VARŽYBŲ ORGANIZATORIAI IR TEISĖJAI
Tarptautinį šachmatų turnyrą Vilnius Open 2014 organizuoja Lietuvos šachmatų federacija.
Varžybų vyr.teisėjas IA, IO Arvydas Baltrūnas , teisėjas FA Donatas Vaznonis.
DALYVIAI IR VARŽYBŲ REGLAMENTAS

Turnyre kviečiami dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių šachmatininkai.
Individualiose varžybose bus žaidžiama šveicariška sistema (9 ratai) pagal FIDE šachmatų taisykles.
Turnyre bus taikoma FIDE laiko kontrolė - 1val. 30 min. iki partijos pabaigos pridedant po 30 sekundžių
už kiekvieną atliktą ėjimą, pradedant nuo pirmojo ėjimo. Turnyras registruojamas FIDE.
NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Turnyro prizinis fondas 9000 litų (1 euras – 3,4528 lito) garantuojamas, jei turnyre varžosi ne
mažiau kaip 70 dalyvių. Papildomi prizai garantuoti esant ne mažiau kaip 6 dalyvių grupėje.
Prizinis fondas paskirstomas pagal užimtas vietas:
Pa g ri n d i n i a i p ri za i
Užimta vieta
I
II
III
IV
V

Prizas
2000 Lt. + Taurė
1500 Litų
1000 Litų
800 Litų
700 Litų

Užimta vieta
VI
VII
VIII
IX
X

Prizas
600 Litų
500 Litų
400 Litų
300 Litų
200 Litų

Papildomi prizai už geriausius rezultatus grupėse
Grupė
moterų
jaunučių (iki 12 m.)
jaunių (iki 18 m.)
senjorų (virš 60 m.)
neturinčių FIDE reitingo

I vieta grupėje
200 Litų
200 Litų
200 Litų
200 Litų
200 Litų

Laimėtojo nustatymas:
Aukštesnę vietą užima dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
Jeigu dalyviai surenka vienodą taškų skaičių, vietos nustatomos pagal prioriteto tvarka
išvardintus papildomus rodiklius: 1.Buchgolco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą)
2. Buchgolco koeficientas pilnas; 3. didesnis pergalių skaičius; 4. progreso koeficientas.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Turnyre gali dalyvauti šachmatininkai susimokėję turnyro startinį mokestį.
Dalyviams, užsiregistravusiems iki 2014 m. lapkričio 1 dienos dalyvio starto mokestis – 100 litų.
Užsiregistravusiems po 2014.11.01 dienos dalyvio starto mokestis - 135 litai. Dalyviai turintys FIDE
vardus TD (tarptautinis didmeistris) ir TM (tarptautinis meistras) , o taip pat MTD ( moterų tarptautinė
didmeistrė) bei MTM ( moterų tarptautinė meistrė) nuo starto mokesčio atleidžiami.
Visas turnyro dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės, turnyro mokesčio ir papildomas išlaidas apmoka
patys dalyviai arba komandiruojančios organizacijos.
Anksčiausiai užsiregistravusiems ir pareiškusiems pageidavimą dalyviams, turnyro rėmėjai specialiomis
kainomis (taikant nuolaidas) siūlo šiuos apgyvendinimo paketus:
1. apgyvendinimas triviečiame kambaryje viešbutyje „Europa City“ be pusryčių – nuo 35 litų parai
vienam asmeniui.
2. apgyvendinimas dviviečiame kambaryje viešbutyje „Europa City“ be pusryčių – nuo 50 litų parai
vienam asmeniui.
3. apgyvendinimas dviviečiame kambaryje viešbutyje „Europa City“ su pusryčiais – nuo 60 litų parai
vienam asmeniui.
4. Informuojame, kad siūlomų vietų skaičius ribotas!
TURNYRO TVARKARAŠTIS

Data
2014.11.19
2014.11.19
2014.11.20
2014.11.21
2014.11.22
2014.11.22
2014.11.23
2014.11.24
2014.11.25
2014.11.26
2014.11.26

Turnyro atidarymas
I ratas
II ratas
III ratas
IV ratas
V ratas
VI ratas
VII ratas
VIII ratas
IX ratas
Apdovanojimai; turnyro uždarymas

Pradžia
16.30
17.00
17.00
17.00
10.00
17.00
17.00
17.00
17.00
10.00
15.00

REGISTRACIJA

Norinčius dalyvauti turnyre prašome registruotis el. paštu: vilniusopen2014@gmail.com
Registruojantis prašome nurodyti tikslius duomenis: VARDĄ; PAVARDĘ; FIDE ELO reitingą, atskyrį
ar FIDE suteiktą vardą (jei yra suteiktas); atstovaujamą federaciją; kontaktinį telefoną, elektroninio
pašto adresą; nakvynės poreikį; tarpininkavimo vizai gauti poreikį.
Dalyvių registracija varžybų vietoje – viešbučio „Europa City“ konferencijų centre BC12 adresu
Jasinskio g.12 vyks 2014 m. lapkričio mėn.19 d. nuo 13 iki 15 val.
Informacija apie turnyrą teikiama tel. +37062078288
Turnyro organizatoriai pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus.

