
 

 

OPEN RAPID Panevezys 2019 

                  Tarptautinis greitųjų šachmatų turnyras  Algimanto Česnauskio atminimui 

                                                                         NUOSTATAI 
 

Tarptautinis greitųjų šachmatų turnyras skirtas Algimanto Česnauskio atminimui  OPEN A ,  B , C 

vyks  2019 m. sausio 19 – 20 d. (šeštadienį –sekmadienį)  viešbutyje „Romantic“, konferencijų salėje  adresu: 

Kranto g. 24, Panevežyje. 

Atvykimas ir registracija į greitųjų  šachmatų turnyrą: sausio 19 d. nuo 10.00 iki 11.00 val. 

Varžybų pradžia : 2019 m. sausio 19 d. 12.00 val. 

 

Dalyvavimo sąlygos: 

GM ir WGM gauna  nakvynę  nemokamai. Visas kitų žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka 

komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai. Būtina išankstinė registracija. Apie dalyvavimą varžybose ir 

apie nakvynės poreikį raštu ,  prašome pranešti varžybų vyr. Teisėjui Donatui Vaznoniui  emailu: 

donatas_vaznonis@inbox.lt ir peradresuoti  organizatoriams openrapid2018@gmail.com iki 2019 sausio 10 d.  

Gavus maksimalų paraiškų kiekį dalyvauti (140), registracija gali būti nutraukta anksčiau nurodyto termino. 

Dalyvavimo mokestis:   Open A  - GM , IM  ir WGM bei WIM – be starto mokesčio.  Visiems kitiems 

Open A dalyviams , o taip pat  Open  B  ir Open C turnyrų dalyviams starto mokestis yra 10 eurų  

 ir mokamas grynais varžybų dieną vietoje arba  iki 2019 01 10 pervedamas   į Panevėžio šachmatų klubo 

 ( į/k 190863395, sąskaitą   Nr.LT427300010002382202, Swedbank ) 

 

Laiko kontrolė ir reglamentas 
Tarptautiniai greitųjų šachmatų turnyrai OPEN A ,  OPEN B  ir OPEN C  vykdomi šveicariška sistema,  

9 ratais pagal  FIDE greitųjų šachmatų taisykles su  FIDE Rapid ELO reitingo apskaičiavimu. 

Open B turnyras U12 (2007 m. gimimo ir jaunesni) ,  

Open C turnyras U10 (2009 m. gimimo ir jaunesni  su  atskira U08 rezultatų įskaita)  

Laiko kontrolė : greitųjų šachmatų kontrolė : 1 diena  1-5 ratai - 15 min. plius 10 sek. , o  2 dieną kontrolė  –  

bus po  20 min. plius po 10 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo. 

Nugalėtojų nustatymas ir apdovanojimai 
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus 

rodiklius: 1.Buchholco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą); 2. Buchholco koeficientas pilnas;  

3. Progreso koeficientas; 4. Arranzo koeficientas; 5. Bergerio koeficientas. 

 

Apdovanojimai: Piniginis prizinis Open A  turnyro fondas - 400 eurų 

Prizinis fondas garantuotas Open A turnyre dalyvaujant ne mažiau kaip 60 dalyvių. 

Open  A turnyras -  Pirmos vietos garantuotas  prizas – 100 eurų  ir  Taurė  ‚  II vieta -  70 eurų,  

III vieta – 50 eurų,  IV vieta  – 30 eurų,  Moterų pirmos vietos prizas – 50 eurų, II  vieta – 30 eurų,  

III  vieta –  20 eurų.  Senjorai S 65 (1954m. ir jaunesni)  ir jauniai U 14  (2005 m.) –  po 25 eurus. 

( 1-3 vietos vyrai, moterys apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais, prizai amžiaus grupėse 

įteikiami kategorijoje, jei dalyvauja ne mažiau kaip 5 dalyviai arba apjungiama su kita kategorija ) 

Open B  turnyras  U 12  ir  jaunesni – I vieta Taurė ir geras daiktinis prizas.  

Open C  turnyras  U 10  ir  jaunesni – I vieta Taurė ir geras daiktinis prizas. 

(1-3 vietos vaikinai ir merginos Open C ir U08 ) apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais bei  medaliais ir 

daiktiniais prizais. Rėmėjai gali įsteigti papildomų prizų atskirose grupėse arba padidinti prizinį fondą..  

 

Informacija dėl nakvynės:  Informacją apie nakvynę teikia IO Arvydas Baltrūnas ( tel.+370 688 34262 ).  

Spec.pasiūlymas nakvynei viešbutyje „Romantic“: ekonominės klasės dvivietis kambarys kainuoja - 55 eurai , 

vienvietis – 45 eurai su pusryčiais, klasikinis dvivietis – 65 eurai,klasikinis vienvietis – 55 eurai su pusryčiais. 

Bendrabutyje „Olimpas“ Liepų al.4 , per tiltą iki varžybų vietos tik 5 min.kelio: viena vieta (lova) triviečiuose 

kambariuose kainuoja nuo 9 eurų.Taip pat  yra keletas vietų  dviviečiam liukse – kaina 24 eurų. Dėl nakvynės 

operatyviai kreiptis į organizatorių IO Arvydą Baltrūną ,pageidautina kuo anksčiau nurodant nakvynės poreikį 

paraiškoje, nes vietų skaičius su nuolaidomis ribotas.Pirmas rezervuoji – pirmas turi vietą gera kaina! 
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