BALTIC CHESS GRAND PRIX OPEN (MAY)

www.chessgrand.eu
Šachmatų savaitgalis Kaune, gegužės 9-11 d., viešbučio
Europa Royale**** konferencijų salėje (Miško g. 11, Kaunas)
 A turnyras – klasikinė kontrolė: 3 dienos (5 partijos: penktadienį 18:00, šeštadienį 10:00
ir 16:00, sekmadienį 9:00 ir 14:00), klasikinė laiko kontrolė (90 min. + 30 s), atvykti iki
17:30, registruojama FIDE. Kaina = 25 Lt + 10 Lt už kiekviena partija (bendrai 75 Lt).
o Žaidėjai, kurių reitingas didesnis nei 2000, turnyro pradžioje gauna 3 taškus.
o Žaidėjai, kurių reitingas iki 2000, turnyro pradžioje gauna 1.5 taško.
o Reitingo neturintys žaidėjai startuoja turėdami 0 taškų.
o Galima atvykti į atskiros partijos. (PVZ: žaisti nuo antro rato
šeštadienį)
Apdovanojimai piniginiais prizais ir diplomais: 3 geriausiems ir 1 moteriai/merginai
bendrame turnyre ir su reitingu iki 2000. Taip pat taurėms ir diplomais apdovanojami
po vieną geriausią žaidėją iki 18 metų, iki 10 metų ir vienas žaidėjas be reitingo.
 B turnyras – greitieji šachmatai: 2 dienos (9 partijos: šeštadienį nuo 11:00, sekmadienį
nuo 10:00 ), greitieji šachmatai (25 min. + 10 s), atvykti šeštadienį iki 10:30.
Registruojama FIDE. Kaina - 40 Lt.
Apdovanojimai piniginiais prizais: 3 geriausiems ir 1 moteriai/merginai. Taurėmis ir
diplomais apdovanojama po 3 geriausius žaidėjus ir 1 mergina grupėse iki 18 metų.
 B12 turnyras iki 12 metu vaikams – greitieji šachmatai: 2 dienos (9 partijos:
šeštadienį nuo 11:00, sekmadienį nuo 10:00 ), greitieji šachmatai (25 min. + 10 s), atvykti
šeštadienį iki 10:30. Kaina - 40 Lt.
Apdovanojami vaikai skirtingose amžiaus grupėse (U6;U8;U10;U12):Taurėmis ir diplomais
apdovanojama po 3 geriausius berniukai ir 3 geriausias mergaites. Visiems vaikams
įteikiami atminimo medaliai.
Esant norui, galima 1 (vieną) dieną iki turnyro pradžios atsiusti prašymą dėl žaidėjų kurie
tarpusavyje nežaistų. Žaidimo dieną prašymai nepriimami.
Registracija iki gegužės 2 d. (imtinai). Užsiregistravusiems su standartine kaina
iki balandžio 15 d. nuolaida: A: 10 Lt, B: 5 Lt.
Papildomas mokestis registruojantis vėliau nei gegužės 2 d.: A:+25 Lt, B:+15
Lt.

Kainos šalių čempionams ir socialiai remtiniems asmenims: A: 25 Lt, B: 15 Lt;
vyresniemsnei 60 metų: A: 25 Lt, B: 15 Lt, ELO>2300 visuose turnyruose dalyvauja
nemokamai.
Apgyvendinimas viešbutyje "Europa Royale"****: dvivietis numeris - 120 Lt (60 Lt žmogui)
su pusryčiais. Vietų skaičius viešbutyje - ribotas (pirmenybė - anksčiau
užsiregistravusiems).
Тreneriui, atvežusiam ne mažiau nei 6 dalyvius (skaičiuojami ir A, ir B turnyro dalyviai),
suteikiama 50% nuolaida apgyvendinimui (negalioja vienviečiam numeriui).
Kita apgyvendinimo galimybė - nakvynės namuose (vietos kaina nuo 31 Lt).
Paraišką siųsti chessgrandeu@gmail.com. Nurodyti: turnyrą, vardą, pavardę, gimimo datą,
ELO (jeigu turi), miestą, kontaktinį telefono numerį, el. pašto adresą, nakvynės poreikį.
Turnyro vyr. teisėjas: Algirdas Rauduvė. Turnyro organizatoriai: Kauno šachmatų klubas
"Margiris" ir vaikų tėvai.
Telefonas pasiteiravimui: Brigita, mobil.: +37061846773
Turnyras

A

B

Dienos

V, VI, VII

VI, VII

2013-2014 tvarkaraštis

Partijų skaičius

5

9

(Rugsėjis – Gegužė)

Laiko kontrolė

90 min. + 30 s

25 min. + 10 s

Registracija

V 14:00- 17:30

VI 9:30 – 10:30

1 ratas

V 18:00

VI 11:00

2 ratas

VI 10:00

Non stop

3 ratas

VI 16:00

VI 15:00

4 ratas

VII 9:00

Non stop

5 ratas

VII 14:00

Non stop

6 ratas

-

VII 10:00

7 ratas

-

Non stop

8 ratas

-

Apie VII 14:00

9 ratas

-

Non Stop

Uždarymas

VII Non Stop

VII Non Stop

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rugsėjo 13-15 (įvyko)
Spalio 11-13 (įvyko)
Lapkričio 8-10 (įvyko)
Gruodžio 6 – 8 (įvyko)
Vasario 28 – Kovo 2
Gegužes 9-11

