ŽAIBO ŠACHMATŲ TURNYRO
"VAKARAS SU ŠACHMATAIS - III"
NUOSTATAI
I SKYRIUS
TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti žaibo šachmatų žaidimą, paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-sias metines ir
išaiškinti geriausius Kybartų šachmatininkus.
II SKYRIUS
VIETA IR LAIKAS
2. Varžybos vyks šių metų lapkričio 16 d. 18:00 val. Kybartų EIP salėje adresu: J. Basanavičiaus
g. 44, Kybartai (įėjimas iš kiemo pusės).
III SKYRIUS
DALYVAVIMO SĄLYGOS IR DALYVIAI
3. Kviečiami dalyvauti visi šachmatų mėgėjai (ELO iki 2199).
4. Būtina išankstinė registracija. Apie dalyvavimą varžybose pranešti el. paštu
a.vakarinis@gmail.com arba tel. 8-612-62843 iki spalio 15 d. 17:00 val. nurodant dalyvio vardą, pavardę,
FIDE reitingą ir gyvenamąją vietovę. Neturintys FIDE ID privalo nurodyti tikslią gimimo datą ir savo el.
pašto adresą. Registracijos patvirtinimas varžybų dieną nuo 17:20 iki 17:50 val. Pavėlavę dalyviai gali
žaisti nuo sekančio rato.
5. Dalyvių skaičius ribotas – 52. Visi dalyviai žaidžia vienoje grupėje su moterų, S50,
kybartiečių, BM18 ir BM14 įskaitomis (būtini bent 3 dalyviai).
IV SKYRIUS
DALYVAVIMO MOKESTIS
6. Dalyvavimo mokestis iki 18 metų – 1 €, kitiems – 3 €. Dalyviams be išankstinės registracijos
+1 € (jei bus vietos).
V SKYRIUS
LAIKO KONTROLĖ IR REGLAMENTAS
7. Varžybos bus vykdomos šveicariška sistema, 9 ratais su laiko kontrole 5 min. + 3 sek. po
kiekvieno padaryto ėjimo.
8. Esant būtinybei organizatoriai pasilieka teisę keisti šią kontrolę ir reglamentą.
VI SKYRIUS
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
9. Laimi dalyvis surinkęs daugiau taškų. Esant vienodam rezultatui vietos nustatomos pagal
papildomus kriterijus:
9.1. Buchholco koeficientas (media, be blogiausio rezultato);
9.2. Buchholco koeficientas;
9.3. Progreso koeficientas;
9.4. Tarpusavio susitikimo rezultatas;
9.5. Pergalių skaičius.
VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
10. Turnyro nugalėtojui garantuojamas minimalus 30 € prizas, kuris didinamas priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus. Atitinkamais piniginiais prizais apdovanojami II ir III vietos laimėtojai, moterų, S50,
kybartiečių, BM18 ir BM14 įskaitų nugalėtojai. Vienas dalyvis pretenduoja tik į vieną prizą. Galimi
papildomi prizai.
Turnyro direktorė Dalia Jaškūnienė

