Tvirtinu :

Suderinta :

Suderinta :

Biržų šachmatų klubo
Prezidentas
Gaivaldas Jukna

Biržų rajono savivaldybės
Kultūros ir sporto skyriaus vedėja
Lina Vireliūnienė

Biržų rajono sporto mokyklos
Direktorius
Algirdas Kriaučiūnas

Šachmatų fiesta
“Šiaurės Lietuva 2012”
PROGRAMA
turnyras
jaunučių turnyras
vaikų turnyras
“Žaibo” turnyras

dalyviai

data

g. 1997 m. ir jaun.
2012.02.24-26 d.
g. 2001 m. ir jaun.
2012.02.24-26 d.
suaugusieji ir vaikai 2012.02.25 d. 18.00 val.

Jaunučių ir “Žaibo” turnyrai registruojami FIDE dėl RAPID ir BLITZ reitingų skaičiavimo.
VIETA IR LAIKAS
Varžybos vykdomos 2012 m. vasario mėn. 24- 26 d.d. Biržų "Aušros" vid. mokykloje (Vytauto g. 47,
Biržai).
Dalyvių atvykimas
Jaunučių ir vaikų turnyrai - 2012.02.24 d. iki 14.00 val. Pirmas ratas -16.00 val.
„Žaibo“ turnyro dalyviai – 2012.02.25 d. iki 17.30 val.
DALYVIAI
Varžybose kviečiami dalyvauti šachmatininkai iš Latvijos ir Lietuvos miestų ir rajonų.
SĄLYGOS
Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys
dalyviai.
Starto mokestis kiekviename turnyre – 10 litų.
Nakvynės kaina: 13 Lt už parą , jei atsivežama balta patalynė arba 20 Lt už parą , jei patalynė
nuomojama. Dalyviai apgyvendinami Biržų "Aušros" vidurinės mokyklos bendrabutyje.
Yra galimybė apsigyventi ir svečių namuose. Kaina - 35 litai už parą. ( 40 vietų)
Visi dalyviai privalo užsiregistruoti iki 2012.02.21 d. imtinai.
REGLAMENTAS
Varžybos vykdomos šveicariška sistema (9 ratai), pagal FIDE šachmatų taisykles. Laiko kontrolė :

Jaunių ir vaikų turnyruose:
1-3 ratai - po 20 min.+10 sek už ėjimą kiekvienam žaidėjui (pirma diena).
4-7 ratai - po 30 min.+10 sek už ėjimą kiekvienam žaidėjui (antra diena).
8-9 ratai - po 40 min.+10 sek už ėjimą kiekvienam žaidėjui (trečia diena).
"Žaibo“ turnyre – 3 min.+ 2 sek. už ėjimą.
Teisėjų kolegija pasilieka teisę nustatyti galutinį varžybų reglamentą.
NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos
papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas (be vieno blogiausio rezultato);
2) Buchholco koeficientas (pilnas);
3) Progreso koeficientas;
4) Tarpusavio susitikimo rezultatas;
5) Pergalių skaičius
APDOVANOJIMAI
Jaunučių ir vaikų turnyruose:
Abiejų turnyrų nugalėtojai (berniukai ir mergaitės atskirai) apdovanojami pagrindiniais šachmatų
fiestos „Šiaurės Lietuva 2012” pagrindinio rėmėjo agentūros „Kelionių fiesta“ kelionėmis (4-iems
asmenims ) Baltijos jūra kruiziniu laivu į Skandinavijos sostinę – Stokholmą. (Iš viso 4 tokie prizai).
Nugalėtojai , berniukai ir mergaitės užėmę 1–3 vietas, apdovanojami medaliais, prizais ir diplomais
amžiaus grupėse
iki 15 m. (gim.1997-1998),
iki 13 m. (gim.1999-2000),
iki 11 m. (gim.2001-2002),
iki 9 m. (gim.2003 ir j.)
" Žaibo“ turnyre:
Čempionas apdovanojamas ne mažiau 100 litų piniginiu prizu. Kiti prizai bus paskelbti po 2 rato
(priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).
PARAIŠKOS
Paraiškoje nurodomi: turnyrų pavadinimai, dalyvio pavardė, vardas, miestas, ELO, gimimo data,
treneris, nakvynės poreikis.
Užpildytos paraiškos siunčiamos iki 2012.02.21.
Informacija: varžybų vyr. teisėjas R.Paliulionis tel. 8 450 35617 arba 8 612 68508 (mob.),
http://www.bsk.puslapiai.lt .

