
Tarptautinis greitųjų šachmatų turnyras  Panev÷žys Rapid 2012 
 
Tikslas: Pagerbti trenerio Algimanto Česnauskio atminimą , pažym÷ti 76- as gimimo metines, 
populiarinti šachmatų žaidimą tarp jaunimo ir vaikų, kelti dalyvių meistriškumą 
 

 Varžybų data: 2012 06 17 d. 
 Varžybų  vieta: Prekybos ir pramogų centras Babilonas , Klaip÷dos g. 143a. 

 Organizatorius : Panev÷žio šachmatų klubas  ir  IO Baltrūnas Arvydas 

 Adresas:  Laisv÷s a. 25 B ,  LT – 35200 Panev÷žys  

 Turnyro Direktorius:  Arvydas Baltrūnas   Mob.tel. +370 (676) 32388  TELE-2 ,  

+370 (688) 34262 BITö             E-mail : chessfanas@gmail.com 

 
Varžybų sistema ir reglamentas : 8 ratai šveicariška sistema pagal FIDE šachmatų taisykles. 

  Laiko kontrol÷ – 15  min. + 5 sek. už  kiekvieną  atliktą  ÷jimą. 
Nugal÷tojų nustatymas: Laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. 
 Taškų lygyb÷s atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 

 1.Buholco koeficientas (atmetus blogiausią rezultatą). 
 2.Buholcas pilnas. 

 3.Progresas. 

 4.Pergalių skaičius. 

  

Turnyro prizinis fondas – 1200 litų.             

 I  vieta – 300 Lt. ir Taur÷. 
 II vieta – 250 Lt.  III vieta – 200 Lt.  IV vieta – 150 Lt. V vieta – 100 Lt.VI vieta – 50 Lt. 

Papildomi prizai už geriausius rezultatus: tarp moterų, jaunių ,senjorų  – po 50 Lt.  

Numatomi daiktiniai prizai atskiroms jaunučių grup÷ms. Organizatorius pasilieka teisę, suradus 

daugiau r÷m÷jų, padidinti prizinį fondą bei įsteigti  papildomų prizų. 
Dalyviai gali pretenduoti tik į vieną prizą. 
Prizinis fondas yra garantuotas, dalyvaujant ne mažiau kaip 60 dalyvių. 
 

Startinis mokestis : GM, WGM, IM , WIM bei dalyviai su  ELO virš 2450 - be startinio mokesčio. 

FM ir WFM taikoma nuolaida startiniam mokesčiui - 50%. 

Startinis mokestis – 20 litų. Jauniams ir senjorams taikoma nuolaida - 50%. 

Varžybų sąlygos : visas kelion÷s, nakvyn÷s, maitinimosi ir kitas išlaidas apmoka  

komandiruojančios organizacijos arba patys varžybų dalyviai.  

 

Paraiškos :  
Norintys dalyvauti turnyre prašomi informuoti e-mailu varžybų organizatorių iki 2012 06 11.   

Prašome nurodyti tikslius duomenis : vardą, pavardę, ELO reitingą arba atskyrį , kontaktinį  
telefoną ir e-mailą 
Laiku neprasinešus ar atvykus tiesiai į varžybas organizatorius pasilieka teisę nepriimti, esant 

ribotam vietų skaičiui ir dalyvis susimoka prie startinio mokesčio plius + 10 litų. 

 

 Atvykus prašome  kreiptis į  PC Babilonas , Klaipedos 143 a.  

Dalyvių registracija  - 2012 m. birželio 17 d. sekmadienį nuo  10.00 iki 11.00 val. 

Varžybų atidarymas numatomas 11.20 val. I rato pradžia – 11.30 val. 

 
D÷l papildomos informacijos ir sąlygų kreiptis anksčiau nurodytais telefonais arba e-mail`u. 

Organizatorius pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus. 


