UAB „Stop“ Pereinamoji Taurė - 2022
NUOSTATAI
1. Turnyras skirtas siekiant paminėti UAB „Stop“ steigimą ir populiarinti šachmatų
žaidimą.
2. Turnyras vyks 2022 m. lapkričio mėn. 27 dieną Kybartuose, Basanavičiaus g. 92.
Pradžia 11.00 val.
3. Išankstinė registracija iki 2022-11-26 d. el. paštu stopstasys@gmail.com arba tel.
869904065 . Registracijos patvirtinimas varžybų vietoje iki 10.55 val.
4. Pietus bus galima užsakyti varžybų vietoje.
5. Šios varžybos yra įskaitinės ir Šachmatų Formulės (ŠF) formate.
Reglamentas
6. Žaidžiama šveicariška sistema 9 ratai. Laikas partijai po 15 min.
7. Varžybų nugalėtojai išaiškinami laikantis ŠF turnyrų taisyklių pagal surinktų taškų
skaičių ir kompiuterio programą.
8. Padarius negalimą ėjimą priešininkui pridedama 2 minutės. Po antrojo negalimo
ėjimo – pralaimėjimas.
9. Padarius tris ėjimus ir pastebėjus, kad pradinėje pozicijoje figūros buvo sustatytos
neteisingai partija tęsiama toliau, nebent abu žaidėjai sutinka figūras sukeisti
vietomis.
10.Prireikus taisyklės gali būti keičiamos. Uždarymas apie 17.00 val.
Apdovanojimai
11.Dienos (prizinis) fondas skirstomas pagal ŠF taisykles (vieta, amžius, reitingas ir
panašiai), o UAB „Stop“ visus prizus dvigubina.
12.Nugalėtojui įteikiama UAB „Stop“ šachmatų pereinamoji taurė ir 30 eurų prizas.
Kiti prizai bus paskelbti po trečiojo rato.
13.Dalyvis gali pretenduoti į vieną, (didesnį) prizą.
14.Nuolaidų kortelės prekėms (žvejybai, autodalims) įsigyti UAB „Stop“ parduotuvėje.
Mokestis
15.Startinis mokestis pagal FIDE arba ŠF reitingą (didesnį) :
• UAB „Stop“ taurės čempionai dalyvauja be startinio mokesčio.
• dalyviai, kuriems iki 9 metų ir virš 80 metų dalyvavimas nemokamas;
• 2 eurai – su reitingu iki 1100;
• 3 eurai – reitingas nuo 1100 iki 1300;
• 5 eurai – reitingas nuo 1300 iki 1800;
• 8 eurai – reitingas nuo 1800 iki 2000;
• 10 eurų – reitingas 2000 ir daugiau;
• Atvykusiems be išankstinės registracijos + 1 euras (jei bus vietos).
Istorija
UAB "STOP" TAURĘ IŠKOVOJO: 2011 m. - Teleiša Vytautas, Marijampolė; 2012 m. Česnavičius Vilmantas, Kazlų Rūda; 2013 m. - Martinkus Rolandas, Marijampolė; 2014 m.
- Janulaitis Albertas, Vilkaviškis; 2015 m. - Pultinevičius Paulius, Marijampolė; 2016 m. Janulaitis Albertas, Vilkaviškis; 2017 m. - Kotarski Bartosz, Lomža, Lenkija; 2018 m. Kasparavičius Laimutis, Šakiai; 2019 m. - Kasparavičius Laimutis, Šakiai; 2022 m. Pereinamoji taurė tampa nugalėtojo nuosavybe laimėjus tris kartus.

