
2012 m. Vilniaus miesto atvirojo šachmatų čempionato
NUOSTATAI

Tikslai ir uždaviniai

Varžybų tikslas - išaiškinti pajėgiausius 2012 m. Vilniaus miesto šachmatininkus, keistis patyrimu, 
kelti žaidėjų sportinį meistriškumą, paminėti Vilniuje 1912 metais vykusio meistrų turnyro 100-o metų ir 
1887 metais įsteigto pirmojo Vilniaus šachmatų ratelio 125 metų sukaktį, sudaryti faktines prielaidas atkurti 
Vilniaus miesto šachmatų klubą, suteikiant jam Vlado Mikėno vardą.

Vykdymo vieta ir laikas

Varžybos vyks 2012 m. gruodžio mėn. 28-30 dienomis Mykolo Romerio universiteto Centrinių rūmų 
II korpuse, 233 auditorijoje (Ateities g. 20, Vilnius, stotelė - „Mykolo Romerio universitetas“).
Dalyvių atvykimas ir registracija – 2012 m. gruodžio 28 d. (penktadienį) nuo 14.00 iki 16.00 val.

Dalyvavimo sąlygos

Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba dalyviai. 
Turnyro starto mokesčiai (kiekvienas dalyvis papildomai moka turnyro FIDE registracijos mokestį - 10 litų):

ELO Be ELO < 1900 1900 - 2100 2101 - 2200 2201-2300 >= 2301 IM, GM

Starto mokestis 70,- 60,- 50,- 40,- 30,- 20,- -

Studentams, S60 35,- 30,- 25,- 20,- 15,- 10,- -

Turnyro reg. FIDE 10,- (reitingo apskaičiavimui)

Organizatoriai registruoja dalyvius tik pateikus paraišką raštu (el. paštu) iki 2012.12.26 d. imtinai. 
Po paraiškų pateikimo termino dalyviai papildomai registruojami tik esant galimybei. Pateikus 

paraišką vėliau nei 2012.12.26 d., registracijos mokestis asmeniui yra 80 Lt. + 10 Lt., nepriklausomai nuo 
ELO reitingo ar titulo. Organizacines ir teisėjavimo išlaidas apmoka VšĮ „Vilniaus fortas“.

Laiko kontrolė ir reglamentas

Varžybos vykdomos sudėtine šveicariška sistema 8 ratais: 1-4 ratai žaidžiami pagal FIDE greitųjų 
šachmatų (rapid) taisykles, laiko kontrolė 25'+10“  kiekvienam žaidėjui, o 5-8 ratų partijos žaidžiamos pagal 
FIDE klasikinių šachmatų taisykles, laiko kontrolė po 1 val. 30 min. iki partijos pabaigos kiekvienam 
dalyviui, po kiekvieno ėjimo pridedant po 30 sek. Turnyras registruotas FIDE. Teisėjų kolegija pasilieka 
teisę daryti būtinus pakeitimus ir nustatyti galutinį varžybų reglamentą bei tvarkaraštį.

Tvarkaraštis 

2012 m. gruodžio mėn. 28 d. (penktadienis) 14.00 – Dalyvių registravimas (mandatinė komisija)
16.00 – Varžybų atidarymas, I ratas (25'+10'', rapid)
17.30 – II ratas (25'+10'', rapid), kavos petraukėlė
19.00 – III ratas (25'+10'', rapid)
20.30 – IV ratas (25'+10'', rapid)

2012 m. gruodžio mėn. 29 d. (šeštadienis) 10.00 – V ratas (90'+30'', classic)
16.00 – VI ratas (90'+30'', classic)

2012 m. gruodžio mėn. 30 d. (sekmadienis)  9.00 – VII ratas (90'+30'', classic)
15.00 – VIII ratas (90'+30'', classic)
20.00 – Varžybų uždarymas, apdovanojimai



Nugalėtojų nustatymas

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų (už pergalę skiriama 1 taškas, už lygiąsias 0.5 taško, už 
pralaimėjimą – 0 taškų). Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:
1. Buchholco vidutinis koeficientas (atmetus mažiausią varžovo rezultatą);
2. Buchholco koeficientas (pilnas);
3. Progreso koeficientas;
4. Tarpusavio susitikimų rezultatas;
5. Pasiektas reitingas (performance).

Atskirų įskaitų (ne mažiau 5 žaidėjų) nugalėtojams - rėmėjų įsteigti piniginiai ir/arba daiktiniai prizai: 
1) ELO 0 – 1599; 2) ELO 1600 – 1799;
3) ELO 1800 – 1999; 4) ELO 2000 – 2199;
5) ELO 2200 – 2399; 6) ELO 2400 ir daugiau;
7) Moterų; 8) Senjorų (S60 - gim. iki 1952.12.31);
9) Studentų (studijuojantys bet kokia forma Lietuvos universitetinėse aukštosiose mokyklose, esantys 
akademinėse atostogose, baigę aukštąją mokyklą 2011 metais ir vėliau);

Paraiškos

Paraiška dalyvauti 2012 m. Vilniaus miesto atvirame šachmatų čempionate 2012 m. gruodžio mėn. 28-30 
d.d. Vilniuje, Mykolo Romerio universitete (Centrinių rūmų II korpusas, Ateities g. 20, Vilnius):

1. Sportininko vardas, pavardė
2. Sportininko titulas
3. FIDE ELO (2012-12-01 dienai)
4. Gimimo data (mmmm-mėn-dd)
5. Atstovaujamas miestas, klubas
6. Trenerio vardas, pavardė
7. El. pašto adresas
8. Kontaktinio telefono nr.
9. Nakvynės poreikis
10 Pageidavimai
Paraiškos siunčiamos iki 2012 m. gruodžio 26 d. (imtinai), el. paštu mokykla@sachmatai.lt su kopija 
laimonas.kudzma@gmail.com (prierašas – „Vilniaus šachmatų čempionatas 2012“)

Apdovanojimas

Čempionato prizininkai apdovanojami medaliais, nugalėtojas – taure. Varžybų prizinį fondą sudaro 
100% surinktos starto mokesčių sumos bei rėmėjų lėšos. Garantuojamas prizinis fondas – 1000,- LT, esant 
ne mažiau 40 dalyvių. Pirmąją - penktąją vietas užėmę dalyviai prizinį fondą pasidalina tokiu būdu:
 I vt. - 30%, II vt. - 25%, III vt. - 20%, IV vt. - 15%, V vt. - 10%. 

Tikslus prizinio fondo dydis ir prizų nugalėtojams paskirstymas skelbiamas varžybų vietoje prieš 
penktojo varžybų rato pradžią. Prizai nekeičiami ir nesumuojami, žaidėjas gali pretenduoti ne daugiau kaip į 
vieną piniginį prizą. Žaidėjas, iškovojęs piniginį ar daiktinį prizą, privalo dalyvauti uždarymo ceremonijoje. 
Nedalyvaujant uždarymo ceremonijoje, teisė į piniginį ar daiktinį prizą prarandama.

Papildoma informacija

Papildomą informaciją nakvynės, transportavimo, vizų ir kitais klausimais teikia varžybų 
organizatorius Laimonas Kudžma, tel. 8-672-58768, el.p. mokykla@sachmatai.lt, skype: vilniaus.fortas.

Čempionato organizatorius - Šachmatų mokykla „Vilniaus fortas“
Šeimininkas Mykolo Romerio universiteto Sveikatos ir sporto centro vedėjas prof. Rimantas Minkevičius

Čempionato globėjas – Vilniaus miesto savivaldybė.
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