2018 m. Atviro Panevėžio miesto “ žaibo“ šachmatų čempionato
NUOSTATAI

Vieta ir laikas : 2018 m. Atviras Panevėžio miesto “ žaibo“ šachmatų čempionatas vyks liepos 6d.
(penktadienį) viešbutyje „Romantic“, adresu: Kranto g. 24, Panevėžys.
Atvykimas ir registracija: 2018 m. liepos 6 d. nuo 16.30 iki 17.45 val. konferencijų salėje
Varžybų pradžia : 2018 m. liepos 6 d. 18.00 val.
Dalyvavimo sąlygos: Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti
organizacija arba patys dalyviai. Būtina išankstinė registracija. Apie dalyvavimą varžybose ir apie
nakvynės poreikį raštu , užpildžius paraišką, prašome pranešti varžybų organizatoriui IO Arvydui
Baltrūnui el.paštu openrapid2018@gmail.com iki šių metų liepos 3 d.
Dalyvavimo mokestis: GM , IM bei WGM ir WIM be mokesčio. Startinis mokestis – 10 eurų.
Startinis mokestis mokamas grynais varžybų dieną vietoje arba iki 2018 07 03 į Panevėžio šachmatų
klubo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT427300010002382202, (į/k 190863395, Swedbank bankas)
Laiko kontrolė ir reglamentas:
Atviras Panevėžio miesto žaibo šachmatų čempionatas vykdomas šveicariška sistema, 9 ratai, pagal
FIDE žaibo šachmatų taisykles su atskira vyrų ir moterų rezultatų įskaita.
Varžybų vyr.teisėjas – IA Vaznonis Donatas.
Laiko kontrolė : žaibo šachmatų – po 4 min. plius po 3 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo.
Nugalėtojų nustatymas:
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos
papildomus rodiklius:
1. Buchholco koeficientas (media, be blogiausio rezultato); 2. Buchholco koeficientas; 3. Progreso
koeficientas; 4. Arranz system; 5.Sonneborn - Berger .
Varžybų nugalėtojai (1-3 vietos bendrojoje ir moterų įskaitoje) apdovanojami atitinkamo laipsnio
diplomais ir medaliais. Prizinį fondą sudaro 100 % startiniai mokesčiai.
Pirmos vietos prizas ne mažesnis kaip - 100 eurų. Numatoma ne mažiau kaip 6 prizinės vietos.
Moterų pirmos vietos prizas – 60 eurų. Antra vieta - 40 eurų. Trečia – 30 eurų.
ELO Reitingų grupėse nuo 1000 iki 1199; 1200-1399; 1400–1599; 1600-1799; 1800-1999; 2000-2199
grupių nugalėtojai , jei jose bus daugiau negu 5 dalyviai , iškovoja teisę dalyvauti 2018 m. Atvirame
Baltijos šalių greitųjų šachmatų čempionate be startinio mokesčio. Rėmėjai gali įsteigti papildomų
prizų atskirose grupėse. Numatytas prizas geriausiam panevėžiečiui ( 2018 m. Panevėžio miesto
„žaibo“ šachmatų čempionui ).Tikslus prizų skaičius ir jų dydis bus paskelbti po 3 rato.
Informacija dėl nakvynės:
Lietuvos čempionato dalyviams informacją apie nakvynę teikia turnyro IO Arvydas Baltrūnas.
Spec.pasiūlymas dalyviams nakvynei viešbutyje „Romantic“: dvivietis kambarys kainuoja 55 eurai ,
vienutė – 45 eurai.Vietų skaičius likęs labai minimalus. Dar yra likę nakvynės pasiūlymų Marijonų g. 9
apartamentuose, viešbučiuose „Conviva“ ir „Pervaža“. Bendrabutyje „Olimpas“ Liepų al. 4, per tiltą
iki varžybų vietos tik 5 min. kelio , viena vieta triviečiuose kambariuose kainuoja nuo 9 eurų .
Kas anksčiausiai rezervuojasi, tas ir gauna nakvynę geriausiomis kainomis!

