XXX Tarptautinis šachmatų turnyras Panevėžys Open D 2017
Turnyras atviras visiems šachmatų mėgėjams nuo be reitingo iki su ELO mažesniu už < 2200

NUOSTATAI
Varžybų datos: 2017 07 06 – 09 d.
Varžybų vieta: Viešbučio „Romantic“ „Senvagės“ konferencijų salė, Kranto g.24 ,Panevėžys.
Organizatorius : IO Arvydas Baltrūnas ir Panevėžio šachmatų klubas
Turnyro Direktorius: IO Arvydas Baltrūnas Mob.tel. +370 (676) 32388 TELE-2 ,
+370 (688) 34262 BITĖ yra VIBER E-mail: panevezysopen@gmail.com
Turnyro web svetainė : www.chesslyga.lt
Varžybų sistema ir reglamentas : 7 ratai šveicariška sistema. Turnyras registruojamas FIDE (Classical).
Poravimas vykdomas su SWISSMANAGER programa Vyr.teisėjas IA Donatas Vaznonis.
Laiko kontrolė - 60 min.. iki partijos pabaigos + 30 sek. už kiekvieną atliktą ėjimą.
Turnyro prizinis fondas – 400 Eurų
I vieta – 150 Eurų ir Taurė ; II vieta – 100 Eurų ; III vieta – 70 Eurų ; IV vieta - 50 Eurų ; V vieta - 30 Eurų
Numatomi papildomi specialūs daiktiniai prizai už geriausius rezultatus : atskirose grupėse tarp moterų ,
tarp jaunių U18 (gimę 1999 m. ir jaunesni) tarp vaikų U12 (gimę 2005 m. ir jaunesni) ir senjorų U60 (gimę
1957 m. ir vyresni). Prizai grupėse steigiami , jeigu jose dalyvaus daugiau negu 5 dalyviai.
Dalyviai pretenduoja tik į vieną prizą.
Organizatorius pasilieka teisę,suradus daugiau rėmėjų, padidinti prizinį fondą bei įsteigti papildomų prizų.
Prizinis fondas garantuotas turnyre dalyvaujant ne mažiau kaip 50 dalyvių .
Nugalėtojų nustatymas: Varžybas laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų.
Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1. Buholco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą)
2. Buholcas pilnas.
3. Progresas.
4. Arranz system .
5. Sonneborn – Berger.
Startinis mokestis : visiems dalyviams 20 Eurų ;
Varžybų sąlygos : visas kelionės, nakvynės, maitinimosi ir kitas išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos
arba patys varžybų dalyviai. Nakvynės bendrabutyje lovos kaina parai nuo 7 Eurų. Viešbučiai ir apartamentai kaina nuo 10 Eurų / žmogui dviviečiame Olimpe , užsakomi pagal pageidavimus, pateikus paraiškas.
Spec. pasiūlymai varžybų dalyviams „Romantic“ viešbutyje www.romantic.lt – 35 eurų single , 50 eurų –
double teikiami tik registruojantis per organizatorius, vietų skaičius šiomis kainomis ribotas.
Daugiau info dėl nakvynės sąlygų viešbučiuose ar apartamentuose su nuolaidomis – kreiptis į organizatorius.
Paraiškos : Norintys dalyvauti turnyre prašomi raštu (e-mailu) informuoti varžybų organizatorius iki 2017 06 26.
Užsiregistravusiems po šio termino ar atvykusiems tiesiai į varžybas: startinis mokestis padidėja plius + 10 Eurai.
Prašome nurodyti tikslius duomenis : vardą, pavardę,gimimo datą (YYYY/MM/DD),ELO reitingą arba atskyrį ,
kontaktinį telefoną arba e-mailą taip pat, ar bus reikalinga nakvynė bendrabutyje arba viešbutyje.
Atvykus kreiptis: Viešbučio „Romantic“ „Senvagės“ konferencijų salė 2 aukšte, Kranto g.24 ,Panevėžys.
Dalyvių registracija – 2017 m. liepos 06 d. penktadienį nuo 14.00 iki 15.30 val.
Tvarkaraštis: 2017.07.06 ketvirtadienį - Turnyro atidarymas – 15.50 val. I rato pradžia - 16.00 val.
2017.07.06 (ketvirtadienis.) I rato pradžia - 16.00 val.
2017.07.07 (penktadienis.) II ratas – 10.00 val. ir III ratas – 16.00 val.
2017.07.08 (šeštadienis ) IV ratas – 10.00 val. ir V ratas vyks nuo – 13.00 val. “Žaibas” – 17.00 val.
2017.07.09 (sekmadienis) VI ratas – 10.00 val. ir VII ratas vyks nuo – 12.30 val.
Varžybų uždarymas – 15.30 val. arba pusvalandis po paskutinės partijos pabaigos.
Dalyviai, kurie dirba penktadienį, arba kitu metu negali žaisti partijos,gali prašyti teisėjų iki 3 BYE turnyre
už kuriuos duodama pusė taško, išskyrus paskutinį ratą. Apie dalyvio nebuvimą ir norą pasinaudoti BYE
būtina informuoti teisėją iki to rato burtų ištraukimo.
Dalyviai išsiuntę registraciją e-mailu, bet neradę savo pavardės registruotų dalyvių sąraše, prašome dar kartą
patikslinti apie dalyvavimą organizatoriams. Dėl papildomos informacijos kreiptis anksčiau nurodytais telefonais
arba e-mail`u.
Organizatorius pasilieka teisę daryti kitus būtinus pakeitimus.

