Šachmatų turnyras “ARARATO TAURĖ 2022“
Skirtas IX-am pasaulio šachmatų čempionui T.Petrosianui atminti

NUOSTATAI
Organizatoriai: Armenak Chačatrian, Klaipėdos šachmatų sporto klubas „Bokštas“,
„Klaipėdos šachmatų federacija“, VŠĮ Klaipėdos sporto projektai.
Varžybų vykdymo laikas ir vieta: 2022 metų birželio 4-5 d. . "ARARAT ALL SUITES
HOTEL", Liepų g. 48A. Klaipėda .
Reglamentas: Varžybos vykdomos su FIDE reitingų apskaita. 9 ratai šveicariška sistema. Laiko
kontrolė – kiekvienam žaidėjui 20 min. iki partijos pabaigos, pridedant po 10 s už kiekvieną
padarytą ėjimą. Turnyro poravimui naudojama swiss-manager programa.
Dalyvavimo sąlygos: Dalyvauja visi norintys ir iš anksto užsiregistravę. Maksimalus dalyvių
skaičius 100. Viršijus dalyvių skaičių registracija gali būti sustabdyta.
Startinis mokestis: – 20 Eur.
Varžybų preliminarus tvarkaraštis:
Birželio 4 d. registracijos patvirtinimas 9:00-9:45.
I ratas - Birželio 4. d 10:00 val. II, III, IV, V ratai eis vienas paskui kitą, be pertraukų.
VI ratas - Birželio 5. 10:00 val., VII, VIII, IX ratai eis vienas paskui kitą, be pertraukų.
Varžybų uždarymas vyks 15 min. po paskutinės sužaistos partijos. Pertraukų nebus.
Nugalėtojų nustatymas: Laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Taškų lygybės atveju vietos
nustatomos pagal papildomus rodiklius:
a) bucholco koeficientas (atmetus blogiausią varžovo rezultatą);
b) bucholco koeficientas;
c) progresas; d) pergalių skaičius; e) pergalių juodaisiais skaičius; f) tarpusavio rezultatas;
Apdovanojimai: I-III vietų nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais, taurėmis, medaliais ir
diplomais. Grupių apdovanojimai vyksta (U18, U16, U14, U12, U10, U8, S, M) susirinkus 5 ir
daugiau dalyvių toje grupėje. Grupių prizininkai apdovanojami medaliais bei diplomais. Jaunesni
dalyviai pretenduoja ir į vyresniųjų grupių prizines vietas (išskyrus senjorų), bet laimėti gali tik
vieną, aukštesnės vietos medalį.
Paraiškos: Būtina išankstinė registracija iki birželio 1 d. telefonu +370 674 27028 (prašome
siųsti sms) arba el. paštu klubas.bokstas@gmail.com . Registruojantis nurodyti vardą, pavardę,
gimimo metus. Viešbučio rezervacija: info@ararat.lt tel. +370 652 99000, www.ararat.lt
Organizatoriai pasilieka teisę daryti būtinus keitimus. Dalyviai dalyvaudami varžybose, sutinka,
kad gali būti fotografuojami/filmuojami.

