TVIRTINU:
Lietuvos šachmatų mokyklos direktorius
Donatas Pilinkus
„Projektą finansuoja Kauno miesto savivaldybės programa „Iniciatyvos Kaunui“

2018 M. KAUNO TAURĖ ATVIRAS LIETUVOS MĖGĖJŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS

NUOSTATAI
REIGISTRUOTIS ČIA
Tradicinis Kauno miesto sporto renginys, skirtas šachmatų sporto populiarinimui pagal
standartinę laiko kontrolę, kuriame gali dalyvauti šachmatininkai iš Lietuvos ir užsienio. Tuo
pačiu bus vykdoma ir Lietuvos mėgėjų šachmatų čempionato įskaita. Čempionate gali dalyvauti
žaidėjai, kurių ELO reitingas yra žemesnis nei 2200.
Varžybų vykdymas
Čempionatą organizuoja ir vykdo Lietuvos šachmatų mokykla. Renginio partneris ir rėmėjas –
Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos šachmatų federacija.
Vykdymo vieta
Čempionatas vyks viešbutyje Best Baltic Hotel Kaunas, adresu A. Mickevičiaus g. 28, Kaunas
(konferencijų salėse). Varžybų atidarymas – 2018 m. rugpjūčio 18 d. 13:00 val. Dėl
apgyvendinimo sąlygų kreiptis į turnyro direktorių IO Donatą Pilinkų tel. 8657 29557. Nakvynės
vietų skaičius yra ribotas – pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.
Vykdymo laikas
Dalyvių atvykimas, registracija ir apgyvendinimas vyks 2018 m. rugpjūčio 18 d. iki 12:00 val.
Varžybos vyks paskutinius du vasaros savaitgalius:
Ratas
Varžybų atidarymas/ 1 rato pradžia
2 rato pradžia
3 rato pradžia
4 rato pradžia
5 rato pradžia
6 rato pradžia
7 rato pradžia
8 rato pradžia

Diena
rugpjūčio 18 d.
rugpjūčio 18 d.
rugpjūčio 19 d.
rugpjūčio 19 d.
rugpjūčio 25 d.
rugpjūčio 25 d.
rugpjūčio 26 d.
rugpjūčio 26 d.

Laikas
13:00
17:00
10:00
14:00
13:00
17:00
10:00
14:00

Dalyvavimo sąlygos
Varžybose yra sudarytos sąlygos dalyvauti neįgaliesiems. Bus vykdoma atskira moterų įskaita.
Numatomi papildomi apdovanojimai senjorų, jaunių, jaunučių ir vaikų įskaitose.
Dalyvio startinis mokestis – 20 Eur. Išankstinė dalyvių registracija vyksta iki 2018 m. rugpjūčio
17 d. 17:00 val. Startinis mokestis pasibaigus išankstinei registracijai – 25 Eur.
Laiko kontrolė ir reglamentas
Varžybos vykdomos šveicariška sistema: 8 ratai pagal Pasaulio šachmatų federacijos (FIDE)
šachmatų žaidimo taisykles. Laiko kontrolė – 1 val. iki partijos pabaigos po kiekvieno ėjimo
pridedant po 30 sek. už ėjimą kiekvienam žaidėjui. Laimi dalyvis surinkęs daugiausiai taškų.
Taškų lygybė atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1.
2.
3.
4.
5.

Buchholco koeficientas (atmetus vieną blogiausią varžovo rezultatą);
Buchholco koeficientas;
Progreso koeficientas;
Arranzo koeficientas;
Bergerio koeficientas.

Varžybų vyr. teisėjas pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus ir nustatyti galutinį varžybų
reglamentą.
Varžybų vyr. teisėjas – IA Donatas Vaznonis, tel. +370 617 23172.
Apdovanojimas
Prizinis fondas sudaromas iš 100% surinktų starto mokesčių. Esant ne mažiau nei 30 dalyvių,
nugalėtojui garantuojamas 150 Eur prizas.
Čempionato nugalėtojas apdovanojamas taure, įskaitų dalyviai apdovanojami medaliais ir
diplomais, likusieji dalyviai apdovanojami diplomais.
Registracija
REIGISTRUOTIS ČIA
Iškilus klausimams dėl registracijos kreiptis į:
 čempionato organizatorių IO Donatą Pilinkų, tel. +370 657 29557
 vyriausią teisėją IA Donatą Vaznonį, tel. +370 617 23172.
Varžybų organizatoriai pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus!

