TVIRTINU
VšĮ „Vilniaus fortas“ direktorius
Laimonas Kudžma
Vilnius, 2009-05-27

V.V.Andriušaičio atminimo greitųjų šachmatų turnyrų,
įvyksiančių 2009-06-28 d. Vilniuje,
NUOSTATAI
TIKSLAS
Pagerbti Lietuvos Respublikos nusipelniusio šachmatų trenerio, Plung÷s miesto garb÷s piliečio
Vitaliaus Vlado Andriušaičio (1927.06.26 – 2006.10.09) šviesų atminimą.

VYKDYMO VIETA IR LAIKAS
- KAS?: Vitaliaus Vlado Andriušaičio vardo greitųjų šachmatų turnyrai Vilniuje.
- KUR?: Klubas „New York“ (Kalvarijų g. 85, Vilnius).
- KADA?: 2009-06-28 d., sekmadienį, nuo 12:00 iki 20:00 val.

TVARKARAŠTIS (ryškesniu šriftu pažym÷tos laiko gair÷s, kurių prisilaikysime)
11:00 – 11:59 Atvykimas, dalyvių registravimas
12:00 - Atidarymas, I ratas
12:40 – II ratas
13:20 – III ratas
14:00 – IV ratas
14:40 – V ratas
15:15 – 16:00 Kavos (pietų) pertrauka

16:00 – VI ratas
16:40 – VII ratas
17:20 – VIII ratas
18:00 – IX ratas
19:00 – Uždarymas, nugal÷tojų apdovanojimas
19:15 – ... Pokalbiai prie kavos ...
20:00 – Išvykimas

“A“ TURNYRO PRIZINIS FONDAS – 1500 Lt.
I vieta: 500,00 Lt. ir nugal÷tojo taur÷.
II vieta: 350,00 Lt.
III vieta: 250,00 Lt.

IV vieta: 175,00 Lt.
V vieta: 125,00 Lt.
VI vieta: 100,00 Lt.

MOTERŲ, SENJORŲ, JAUNIMO (iki 18 m.) įskaitose – 100,00 Lt. paskatinamieji prizai.

„B“ TURNYRO PRIZINIS FONDAS – 300 Lt.
I vieta: 100,00 Lt. ir nugal÷tojo taur÷.
II vieta: 70,00 Lt.
III vieta: 50,00 Lt.

IV vieta: 35,00 Lt.
V vieta: 25,00 Lt.
VI vieta: 20,00 Lt.

Medaliai ir diplomai amžiaus grup÷se B10, M10, B14, M14, B18, M18.
Žaid÷jas gali pretenduoti ne daugiau kaip į du prizus.
Visiems „A“ ir „B“ turnyrų dalyviams – klubo „New York“ dovanos bei malonios staigmenos!
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LAIKO KONTROLö IR REGLAMENTAS
Lygiagrečiai vykdomi „A“ (suaugusiųjų) ir „B“ (vaikų, gim. 1991 m. ir v÷liau) greitųjų šachmatų
turnyrai šveicariška sistema (9 ratai), pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles.
Laiko kontrol÷ – 10 min. partijai, po kiekvieno ÷jimo pridedant 5 sek. (10‘+5‘‘).
Vyriausias turnyrų teis÷jas – tarptautin÷s kategorijos arbitras Gintautas Jurgis Plung÷ (Šiauliai).
Teis÷jas – FIDE arbitras Valerijus Jegorovas (Kaunas).

NUGALöTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų.
Taškų lygyb÷s atveju, vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas (Media);
2) Pilnas Buchholco koeficientas;
3) Progreso koeficientas.

REGISTRACIJA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
Į „A“ turnyrą registruojami dalyviai, gimę ne v÷liau kaip 1994 m.
Į „B“ turnyrą registruojami dalyviai, gimę 1991 m. ar v÷liau.
Registracija iki 2009-06-26 d. (penktadienio) el.paštu laimonas.kudzma@gmail.com, nurodant:
- Į kurį turnyrą registruojamasi (pvz. „A“);
- Vardą ir pavardę (pvz., Vardenis Pavardenis);
- Gimimo metus (pvz., 1989) – reikalinga skirstymui pagal amžiaus grupes;
- Miestas (pvz. Vilnius);
- Klubas/mokykla, jei atstovauja (pvz., „Plung÷“, „Vilniaus fortas“, „Dubysa“);
- ELO reitingas (jei turi).
Starto mokestis „A“ turnyre: 20,00 Lt (mokant varžybų dieną be išankstin÷s registracijos – 30,00 Lt.)
Starto mokestis „B“ turnyre: 10,00 Lt (mokant varžybų dieną be išankstin÷s registracijos – 15,00 Lt.)
Starto mokestis sumokamas iki renginio pradžios vienu iš žemiau nurodytų būdų:
a) pavedimu į VšĮ „Vilniaus fortas“ (įmon÷s kodas 300601580) atsiskaitomąją sąskaitą
Nr. LT737300010096927932 banke „Swedbank“, banko kodas 73000.
b) grynais žaidimo vietoje.
Priimamos - ir labai laukiamos - kolektyvin÷s paraiškos.
Visas žaid÷jų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys
dalyviai. Organizacines ir teis÷javimo išlaidas apmoka renginio organizatoriai.

ORGANIZATORIAI
Plung÷s m. šachmatininkai – V.V.Andriušaičio aukl÷tiniai
Šachmatų mokykla „Vilniaus fortas“ (http://www.sachmatai.lt)
Klubas „New York“ (http://www.newyorkclub.lt/)

RENGINIO ŠEIMININKAS
Klubas „New York“ (Kalvarijų g. 85, Vilnius)

RENGINIO RöMöJAI
UAB „ZZZ Baltic“ - pagrindinis suaugusiųjų turnyro r÷m÷jas
UAB „Autovisata“ - pagrindinis vaikų turnyro r÷m÷jas
***************
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