Romano Arlausko

jubiliejinis 100-mečio greitųjų šachmatų turnyras
REGISTRACIJA Į TURNYRĄ
1. Romanas Arlauskas (1917-2009) – išeivijos lietuvis šachmatininkas, pirmasis lietuvių
tarptautinis didmeistris, Pietų Australijos čempionas (1949), ICCF IV Pasaulio pirmenybių finalo
prizininkas (1962-1965).
2. Organizatoriai – Kauno ŠK „Margiris“, Lietuvos šachmatų mokykla.
3. Varžybų vieta – „Europa Royale“ viešbutis (Miško g. 11, LT-44321 Kaunas).
4. Varžybos vyks sekmadienį, gruodžio 17d. Žaidžiama bus greitųjų šachmatų kontrole 12 min. +
5 sek. partijai; 8 ratai šveicariškąja sistema. Bus laikomasi FIDE greitųjų šachmatų reglamento, o
turnyras apskaitomas FIDE greitųjų šachmatų reitingu. Numatyta pirmųjų partijų transliacija.
5. Tvarkaraštis:
Dalyvavimo patvirtinimas, starto mokestis
Dalyvių sąrašo sutikrinimas, I rato burtai
Atidarymas su įžanginiu žodžiu apie R.Arlauską (pranešėjas Š.Šulskis)
I ratas
II ratas
III ratas
IV ratas
Pietūs dalyviams restorane
V ratas
VI ratas
Kavos pertraukėlė „Romaną Arlauską prisimenant“
VII ratas
VIII ratas
Varžybų uždarymas su nugalėtojų apdovanojimu

8.30– 9.30
9.30
9.40
10.00
10.45
11.30
12.15
13.00 -14.00
14.00
14.45
15.30 -16.00
16.00
16.45
17.45

6. Turnyro prizinis fondas – 600 eurų
Pagrindiniai prizai
I vieta – taurė ir 100 €
II vieta
80 €
III vieta
60 €
IV vieta
50 €
V vieta
40 €
VI vieta
30 €

Moterys (merginos,
mergaitės)
I vieta -50 €
II vieta -30 €

Kitų kategorijų nugalėtojai
Senjorai (nuo 50 m.) - 30 €
Senjorai (nuo 65 m.) - 30 €
FIDE rtg. iki 1800
- 30 €
FIDE rtg. iki 1400 –
30 €
Be FIDE reitingo 20 €
Moksleiviai (iki 18 m.) - 20 €

Amžiaus įskaitoje iki 12 metų (gimę 2005 m. ir jaun.) geriausiai pasirodę 3 berniukai ir 3 mergaitės
apdovanojami atminimo dovanėlėmis.
Prizai nedalijami. Taškų lygybės atveju užimtos vietos nustatomos pagal tokius papildomus
rodiklius: 1) koefic. „Buchholcas-1“ ; 2) Buchholco kfc. ; 3) progreso kfc.; 4) Arranzo kfc.; 5)
Bergerio kfc.
Žaidėjas gali pelnyti tik vieną prizą. Užėmus prizines vietas keliose kategorijose, parenkamas
didesnis.
7. Dalyvio mokestis – 15 €. Nuolaidos teikiamos tik GM, WGM, IM ,WIM titulų savininkams,
kurie moka 10 €. Į dalyvio mokestį įeina pietūs „Europa Royale“ restorane bei popietės
kava/arbata, kuriais bus vaišinami žaidėjai.
Žaidėjus lydintys asmenys kartu gali papietauti restorane ir dalyvauti kavos pertraukėlėje, jei yra
sumokamas 10 € mokestis. Apie šį pageidavimą lydintieji asmenys turi organizatorius įspėti iš
anksto.
Laiku neužsiregistravusiems žaidėjams dalyvio mokestis bus didinamas 5 €, įskaitant ir tituluotus
žaidėjus. Žaidėjams, užsiregistravusiems varžybų dieną, pietūs nėra garantuojami.
8. Norintiems dalyvauti jubiliejiniame turnyre būtina išankstinė registracija. Ji vykdoma iki
gruodžio 13d. Žaidėjams, dar neturintiems FIDE identifikacinio numerio (FIN), būtina nurodyti
tikslią gimimo datą. Dalyvių sąrašas sudaromas pagal registracijos pirmumą. Organizatoriai
garantuoja dalyvavimą pirmiesiems 100 užsiregistravusiųjų.
9. Turnyro direktorius FA Šarūnas Šulskis tel. +370 61400377 ; e.p. gmsarunas@gmail.com
Vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis tel. +370 61723172; e.p. donatas_vaznonis@inbox.lt
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