Santi Travels 2018 m. Atviro Baltijos šalių
greitųjų šachmatų čempionato
NUOSTATAI
Vieta ir laikas
Santi Travels 2018 m. Atviras Baltijos šalių greitųjų šachmatų čempionatas vyks
liepos 07 – 08 d. (šeštadienį – sekmadienį) viešbučio „Romantic“, www.romantic.lt
“Senvagės” konferencijų salėje adresu: Kranto g. 24, Panevežyje.
Registracija į Atvirą Baltijos šalių greitųjų šachmatų čempionatą: liepos 07 d.
nuo 9.30 iki 10.30 val.
Varžybų pradžia : 2018 m. liepos 07 d. 11.00 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 birželio 25 d.
Dalyvių skaičius yra ribotas. Vaikų ir jaunučių amžiaus dalyviai priimami tik su
lydinčiais asmenimis.Gavus maksimalų paraiškų kiekį (150), registracija gali būti
nutraukta anksčiau nurodyto termino.
Dalyvavimo mokestis: GM, IM ir WGM , WIM – be starto mokesčio.
Visiem kitiems dalyviams – 20 eurų, užsienio šalių dalyviai be ELO turi turėti savo
šalies FIDE ID.Startinis mokestis mokamas grynais varžybų dieną vietoje arba iki
2018 07 05 į Panevėžio šachmatų klubo (į/k 190863395, atsiskaitomąją sąskaitą
Nr. LT427300010002382202, Swedbank bankas, banko kodas 73000)
Laiko kontrolė ir reglamentas
Atviras Baltijos šalių greitųjų šachmatų čempionatas vykdomas šveicariška sistema,
11 ratų, pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles su atskira vyrų ir moterų rezultatų
įskaita. Varžybų vyr.teisėjas – IA Vaznonis Donatas. Laiko kontrolė : greitųjų
šachmatų – po 15 min. plius po 10 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 vyrai, moterys ) apdovanojami atitinkamo laipsnio
diplomais ir medaliais.
Prizinį fondą sudaro nemažiau kaip 3000 eurų , kuriuos skiria šio Baltijos šalių Open
rapid čempionato rėmėjas iš Panevėžio.
Pirmos vietos prizas – 700 eurų ir Taurė. II vieta – 500 eurų, III vieta – 400 eurų,
IV vieta – 300 eurų, V vieta – 200 eurų, VI vieta - 150 eurų, VII vieta – 120 eurų,
VIII vieta – 100 eurų, IX vieta – 80 eurų, X vieta – 60 eurų, XI vieta – 50 eurų,
XII vieta – 40 eurų.
Moterų pirmos vietos prizas – 150 eurų, II vieta – 100 eurų, III vieta – 50 eurų.
Rėmėjai gali įsteigti papildomų prizų atskirose grupėse arba padidinti prizinį fondą..

Informacija dėl nakvynės:
Baltijos šalių čempionato dalyviams informaciją apie nakvynę teikia IO Arvydas
Baltrūnas ( tel. +370 688 34262 ).
Spec.pasiūlymas nakvynei viešbutyje „Romantic“:dvivietis kambarys kainuoja
dalyviams 55 eurai ,vienutė – 45 eurai / parai su pusryčiais.
Nakvynės pasiūlymų yra viešbučiuose „Conviva“ arba „Pervaža“ arba
apartamentuose Marijonų g. 9.,
Bendrabutyje „Olimpas“ Liepų al.4 , per tiltą iki varžybų vietos tik 5 min. kelio ,
viena vieta triviečiuose kambariuose kainuoja nuo 9 eurų. Dėl nakvynės kreiptis į
organizatorių Arvydą Baltrūną , pageidautina kuo anksčiau nurodant poreikį
paraiškoje. Pirmas rezervuoji – pirmas garantuotai turi vietą!

