
 

                                     Atviras Panevėžio ŠK Greitųjų šachmatų Turnyras internetu 

                                                     2020.05.09-10 

 

                                                     NUOSTATAI 

 
Varžybų vieta: 

            Varžybos vykdo Panevėžio šachmatų klubas internetu Chess.com puslapio platformoje.  

Varžybų reglamentas:  

            Varžybos bus vykdomos kaip bandomosios, jos ne masinės,skirtos šachmatininkų 

bendravimui karantino metu, kokybiškoms partijoms, žinoma tikimės dalyviams nenaudojant 

čitinimo ir laikantis Fair Play  trijuose atskiruose turnyruose A,B, ir C, išskirstant dalyvius pagal 

turimą FIDE galiojantį Rapido reitingą po atskirus turnyrus.  

 A,B,C turnyrai  skirti dalyviams ir teisėjams išsiaiškinti technines galimybes,trūkumus ir 

nesklandumus žaidžiant nuotoliniu būdu su ilgesne (greitųjų) laiko kontrole. 

                  Pilni reikalavimai bus atsiųsti į dalyvio pateiktą E.paštą po registracijos.                  

Varžybų laikas: 2020 gegužės mėn. 9-10 d.d.                

Startinis mokęstis: be dalyvio mokęsčio.                 

Registracija vykdoma: panevezysopen@gmail.com arba tel. +37062078288 

                   iki 2020 m. Gegužės 8 d. 20.00 val. 

 

Preliminarus tvarkaraštis: 

 

                                     Turnyras B     Šeštadienis (gegužės 9 d.) 

I ratas  -  10.00 val.;  II ratas - 10.40 val.;  III ratas -  11.20 val.  IV ratas -  12.00 val.                                                 

                                      Sekmadienis (gegužės 10 d.) 

V ratas  -  10.00 val.;  VI ratas - 10.40 val.;  VII ratas -  11.20 val.   

                                      Turnyras C    Šeštadienis (gegužės 9 d.) 

I ratas  -  14.00 val.;  II ratas - 14.40 val.;  III ratas -  15.20 val.   

                                      Sekmadienis (gegužės 10 d.) 

IV ratas  - 13.00 val.;  VI ratas - 13.40 val.;  VII ratas -  14.20 val.   

                                      Turnyras A    Šeštadienis (gegužės 9 d.) 

I ratas  -  17.00 val.;  II ratas - 17.40 val.;  III ratas -  18.20 val.  IV ratas -  19.00 val.                                                 

                                       Sekmadienis (gegužės 10 d.) 

V ratas  -  16.00 val.;  VI ratas - 16.40 val.;  VII ratas -  17.20 val. VIII ratas -  18.00 val. 

IX ratas – 19.20 val.  

     

Papildoma informacija: 

Turnyras A:  

Dalyvauti gali visi žaidėjai,nepriklausomai kokį FIDE Rapido reitingą turi, ir įvykdę techninius 

reikalavimus žaidimo vietai įsirengti.Varžybos vykdomos šveicariška  sistema 9 ratai. Žaidėjo 

pradinę vietą lentelėje nustato varžybų teisėjas pagal oficialu FIDE Rapido reitingą, o jeigu jis 

lygus,kaip ir kito varžovo ar jo neturima, toliau abėcėlės tvarka.  

Laiko kontrolė: po 10 min. abiems žaidėjams kiekvienoje partijoje.  

Turnyras B:  

Dalyvauti gali visi žaidėjai, kurie yra įvykdę techninius reikalavimus žaidimo vietai įsirengti ir turi 

tai dienai FIDE Rapido reitingą ne didesnį, nei 1799. Varžybos vykdomos šveicariška  sistema 7 

ratai. Laiko kontrolė: po 10 min. abiems žaidėjams kiekvienoje partijoje. 

Turnyras C:  

Dalyvauti gali visi žaidėjai, kurie yra įvykdę techninius reikalavimus žaidimo vietai įsirengti ir turi 

tai dienai FIDE Rpd reitingą ne didesnį, nei 1399. Varžybos vykdomos šveicariška  sistema 6 ratai.  

Laiko kontrolė: po 10 min. abiems žaidėjams kiekvienoje partijoje 
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                                                  Registracija į turnyrus:  
 Užsiregistravęs dalyvis skaitomas: atsiuntęs paraišką iki 2020.05.08 d. 20.00 val. 

 

 Kuris laiku yra atsiuntęs registracijos paraišką ir joje nurodęs savo: Vardą Pavardę, 

            pilną gimimo datą, savo Nic‘ą chess.com, FIDE Rapid‘o reitingą ir savo el.pašto adresą.  

 Įsirengęs žaidimo vietą pagal varžybų nuostatus ir techninius teisėjų reikalavimus (bus 

atsiųsti po registracijos) 

 Būtinai gavęs registracijos patvirtinimą iš varžybų organizatoriaus E.paštu.  

 Užsiregistravęs Chess.com puslapyje ir įsidiegęs programą ZOOM. 

 

Turnyrų nugalėtojų nustatymas ir prizai: 

 

Turnyruose A,B,C:  

Nugalėtojai nustatomi pagal: 

1. Surinktą taškų skaičių; 

2. Buchholco koeficientą, atmetus blogiausią rezultatą;    

3. Buchholco koeficientą pilną.  

4. FIDE progresyvinį koeficientą; 

 

Apdovanojimas Bandomajame etape:  

A, B ir C turnyrų nugalėtojai apdovanojami taure ir medaliu. 

Antros ir trečios vietos laimėtojai medaliais. 

P.s. Prizai nugalėtojams bus įteikti po karantino pabaigos,...... 

 

Sukčiavimo prevencija: 

Bandomajame etape aiškinsimės trūkumus ir dalyvių pageidavimus žaidžiant nuotoliniu būdu.  

Kilus įtarimams dėl nesąžiningo žaidimo, (bus stebimas pačių žaidėjų elgesys žaidžiant partiją, 

atkreipiant dėmesį į pašalinius trukdžius ir kaip žaidėjas laikosi pagrindinių reikalavimų, 

esant reikalui daroma partijos analizė.) Teisėjų komisija susidedanti iš trijų turnyro teisėjų 

rekomenduos vyr.teisėjui  pašalinti ar perspėti žaidėją dėl netinkamo elgesio. Dalyvis gali būti 

pašalintas, kaip turnyro metu taip ir iš galutinės lentelės. Žaidėjui piknaudžiaujant ir keliant įtarimus 

dėl priešininkų nesąžiningo žaidimo, daromas perspėjimas. Po antro perspėjimo jis šalinamas iš 

turnyro. Turnyrų dalyviai sutinka pasitikėti vyr. Teisėjo vertinimu. 

 

Rekomendacijos norint iš anksto pasiruošti varžyboms: 

1. Užsiregistruoti Chess.com puslapyje ir sužaisti su keletu atsitiktinių varžovų. 

2. Įsidiegti programą ZOOM, susipažinti su jos veikimu. https://zoom.us/download 

 

Kontaktai: 

Vyr. Teisėjas IO, IA Baltrūnas Arvydas 

E.paštas: panevezysopen@gmail.com  

Tel. +37062078288 
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