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2011 m. Lietuvos greitųjų šachmatų čempionato
NUOSTATAI
Vieta ir laikas
Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas vyks gruodžio 4d. (sekmadienį) Lietuvos kariuomenės Kauno įgulos
karininkų ramovėje, A. Mickevičiaus g. 19, Kaunas.
Atvykimas ir registracija į Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatą: gruodžio 4 d. nuo 8.30 iki 9.30 val.
Varžybų pradžia : 2011 m. gruodžio 4 d. 10.00 val.
Dalyvavimo sąlygos:Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys
dalyviai.
Būtina išankstinė registracija. Apie dalyvavimą varžybose ir nakvynės poreikį prašome pranešti varžybų vyr.teisėjui
Raimondui Paliulioniui (tel +370 612 68508) el.paštu r.paliulionis@gmail.com ir Arvydui Baltrūnui (tel. +370 688
34262) chessfanas@gmail.com iki šių metų gruodžio 1 d. Dalyvių skaičius yra ribotas.
Gavus maksimalų paraiškų kiekį (120), registracija gali būti nutraukta anksčiau nurodyto termino.
Dalyvavimo mokestis: LTU greitųjų šachmatų čempionato starto mokestis – 20 (dvidešimt) Lt.
Dalyvio starto mokestis turi būti sumokėtas iki 2011-12-01 į Lietuvos šachmatų federacijos (į/k 291698620)
atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT757044060000168886 Vilniaus banke (banko kodas 70440) arba gali būti sumokėtas
grynais pinigais varžybų dieną registravimosi varžybų vietoje metu.
Laiko kontrolė ir reglamentas
Lietuvos greitųjų šachmatų čempionatas vykdomas šveicariška sistema, 9 ratai, pagal FIDE greitųjų šachmatų
taisykles su atskira vyrų ir moterų rezultatų įskaita.
Laiko kontrolė : greitųjų šachmatų – po 15 min. plius po 10 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo.
Nugalėtojų nustatymas
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Dalyviams surinkus vienodai taškų, vietos nustatomos pagal šiuos
papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (media, be blogiausio rezultato); 2. Buchholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas;
4. Tarpusavio susitikimo rezultatas; 5.Pergalių skaičius.
Varžybų nugalėtojai (1-3 vietos ) apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais.
Prizinis fondas: visų dalyvių starto mokesčių suma ir prie jos pridėtas 1000 (vienas tūkstantis) litų.
Pirmos vietos prizas ne mažesnis negu 300 litų.Tikslus piniginių prizų skaičius ir jų dydis bus paskelbti po 3 rato.
Informacija dėl nakvynės:
Kainos viešbutyje „Metropolis“ Daukanto g. 21: vienvietis -90 lt., dvivietis -115 lt., trivietis – 150 lt., keturvietis –
190 lt. Kainos su pusryčiais, galioja, jei nakvynę užsisakys ne mažiau 16 asmenų.
Viešbutis „Sportas“ Aušros g.42 A : yra dviviečių, triviečių ir keturviečių kambarių – kaina vienam žmogui vienai
nakčiai- 30 lt.
Už nakvynės koordinavimą atsako Algirdas Rauduvė (tel.nr.: 868214925).
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Užpildytą paraišką siųskite el.paštu r.paliulionis@gmail.com
kopija chessfanas@gmail.com iki 2011.12.01

