„MARGIRIO“ ŠACHMATŲ KLUBO 20-MEČIO
PROGRAMA
2013 m. spalio 26 d.
A.Mickevičiaus g. 19, Kaunas
“Greitasis” turnyras, stulbinantis žiūrovus didmeistrio Šarūno Šulskio „aklasis“
simultanas, uždavinių sprendimo konkursai ir šventinė popietė vyks pačiame
Kauno miesto centre Kauno įgulos karininkų ramovės salėje, kurioje vyko
NATO, ICCD bei Europos senjorų čempionatai.
Startinio mokesčio nėra!
GREITOJO ŽAIDIMO TURNYRAS

Tvarkaraštis
Varžybos vykdomos 2013 m. spalio 26 d. (šeštadienį) Kauno įgulos karininkų ramovės Aktų salėje
(A. Mickevičiaus g. 19).
Dalyvavimo patvirtinimas varžybų vietoje – nuo 900 iki 945. Varžybų pradžia -1000.
1000 - I ratas
1040 - II ratas
1120 - III ratas
1200 - IV ratas
1240 - V ratas
1320 - VI ratas
1400 - VII ratas
1440 - VIII ratas
1520 - IX ratas
1600 - Nugalėtojų apdovanojimas, šventinė popietė.

Reglamentas
Šveicariškoji sistema, 9 ratai. Galvojimo laikas: visai partijai 12 min. + 5 sek. už kiekvieną padarytą
ėjimą. Turnyras teikiamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaitai. Žaidėjas gali žaisti norimą
ratų skaičių (pvz. nuo 4-o iki 6 rato ar kitaip).

Nugalėtojų ir prizininkų nustatymas
Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos
papildomus rodiklius:
1) Buchholco koeficientas (medium);
2) Buchholco koeficientas;
3) performanso rodiklis.

Apdovanojimas
Nugalėtojas apdovanojamas taure, visi prizininkai – medaliais.
Jubiliejiniais suvenyrais apdovanojami aktyviausieji Ramovės turnyrų dalyviai, klubo
nariai. Skatinamas šeimų dalyvavimas.
Atskirų įskaitų prizai vyrams ir moterims:
politikui, verslininkui, treneriui, studentui, moksleiviui, senjorui, kariui, o taip pat dalyvaujantiems
turnyre šeimų atstovams.

Registracija
Išankstinis dalyvių registravimas nuo rugsėjo 10 d. iki spalio 25 d. Iš anksto dėkojame už išsamius
žaidėjo duomenis (gimimo metai, profesija ir kt.).
Vyr. teisėjas – Algirdas Rauduvė. Teisėjas – Jonas Ridzvanavičius (abu nacionalinės
kategorijos).
„AKLASIS“ SIMULTANAS
Tai nematytas reginys!
Daugkartinis šalies čempionas, tarptautinis didmeistris ŠARŪNAS ŠULSKIS žaidžia vienu metu su
10 priešininkų nežiūrėdamas į lentas. Simultano pradžia 11.00. Dalyvauti simultane gali žaidėjai su
reitingu iki 2200. Registruokitės iš anksto!
Sėkmingiausieji (laimėję, pasiekę lygiąsias, ilgiausiai kovoję) apdovanojami klubo suvenyrais.
UŽDAVINIŲ SPRENDIMO KONKURSAS
Visą dieną vyks uždavinių ir taktinių pozicijų sprendimo konkursai. Už teisingus atsakymus suvenyrai.

Kontaktai
Algirdas Rauduvė e. p. algirdas52@yahoo.com tel. 8-37-392025, mob. 8-682-14925
Jonas Ridzvanavičius e. p. jonridz@ktu.lt tel. 8-37-736802, mob. 8-612-11797
„MARGIRIO“ klubo taryba

