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2012 m. Lietuvos šachmatų čempionato pusfinalio varžybų
NUOSTATAI

Tikslas ir uždaviniai

Atrinkti pajėgiausius Lietuvos šachmatininkus į 2012 m. LTU čempionato finalą, pagal kurio rezultatus 
bus formuojama Lietuvos rinktinė dalyvauti 2012 m. Pasaulio šachmatų Olimpiadoje Stambule,Turkijoje. 

Vykdymo vieta ir laikas

Varžybos vyks 2012 m. vasario mėn. 19 - 25 d. d. Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų 
„Ramovėje“  (Pamėnkalnio g. 13, Vilnius). Dalyvių atvykimas ir registracija – 2012 m. vasario mėn.19 d. 
(sekmadienį) nuo 09.30 val. iki 11.30 val. Varžybų atidarymas 12.00 val., iškart po jo – I - asis ratas.

Dalyvavimo sąlygos

Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys 
dalyviai. Turnyro starto mokestis dalyviams neturintiems FIDE reitingo - 70 Lt., turintiems FIDE ELO iki 
1900 – 60 Lt., nuo 1901 iki 2100 – 50 Lt., nuo 2101 iki 2200 – 40 Lt., nuo 2201-2300 - 30 Lt., nuo 2301 ir 
daugiau - 20 Lt. Tarptautiniai didmeistriai (GM) ir tarptautiniai meistrai (IM) nuo turnyro startinio 
mokesčio atleidžiami. Kiekvienas dalyvis papildomai moka turnyro FIDE registracijos mokestį - 10 litų.
Abu mokesčiai (startinis bei registracijos) pervedami į Lietuvos šachmatų federacijos (įmonės kodas 
291698620) atsiskaitomąją sąskaitą LT75 7044 0600 0016 8886 AB SEB banke, banko kodas 70440 iki 
paraiškų pateikimo termino 2012 m. vasario mėn. 17 d. (imtinai) arba sumokami varžybų vietoje.
Organizatoriai registruoja dalyvius tik pateikus paraišką raštu iki 2012.02.17 d. (imtinai).
Po paraiškų pateikimo termino, dalyviai bus registruojami tik esant galimybei. Pateikus paraišką vėliau nei 
2012.02.17 dieną, registracijos mokestis asmeniui yra 80 Lt. + 10 Lt.
Varžybų vyr. teisėjas - FA Arvydas Baltrūnas. Organizacines ir teisėjavimo išlaidas apmoka LŠF.

Laiko kontrolė ir reglamentas

Varžybos vykdomos šveicariška sistema 9 ratais pagal FIDE šachmatų taisykles. Dalyvių skaičiui 
esant mažiau nei 50, varžybos vykdomos 8 ratais. Laiko kontrolė po 1 val. 30 min. pirmiesiems 40 ėjimų, 
po to 30 min. iki partijos pabaigos kiekvienam dalyviui, po kiekvieno ėjimo pridedant po 30 sek. 
kiekvienam žaidėjui. Turnyras registruojamas FIDE. Teisėjų kolegija pasilieka teisę daryti būtinus 
pakeitimus ir nustatyti galutinį varžybų reglamentą bei tvarkaraštį.

Tvarkaraštis 

2012 m. vasario mėn. 19 d. (sekmadienis) 12.00 val. - Varžybų atidarymas ir I ratas.
2012 m. vasario mėn. 19 d. (sekmadienis) 17.00 val. - II ratas.
2012 m. vasario mėn. 20 d. (pirmadienis) 17.00 val. - III ratas.
2012 m. vasario mėn. 21 d. (antradienis) 17.00 val. - IV ratas.
2012 m. vasario mėn. 22 d. (trečiadienis) 17.00 val. - V ratas.
2012 m. vasario mėn. 23 d. (ketvirtadienis) 17.00 val. - VI ratas.
2012 m. vasario mėn. 24 d. (penktadienis) 10.00 val. - VII ratas ( jei  9 ratai)
2012 m. vasario mėn. 24 d. (penktadienis) 17.00 val. - VIII ratas (VII - as , jei 8 ratai)
2012 m. vasario mėn. 25 d. (šeštadienis) 10.00 val. - IX ratas (VIII - as, jei 8 ratai)
2012 m. vasario mėn. 25 d. (šeštadienis) 15.00 val. varžybų uždarymas



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 susitikimo rezultatas;
5. Pergalių skaičius;
6. Pasiektas reitingas ( performance)

Pirmųjų šešių vietų laimėtojai pusfinalyje iškovoja garantuotą teisę dalyvauti 2012 m. Lietuvos 
vyrų šachmatų čempionato finale. Į  2012 m. Lietuvos vyrų šachmatų čempionato finalą be atrankos yra 
kviečiami 2011 m. Lietuvos šachmatų čempionato prizininkai – GM Šarūnas Šulskis, IM Gediminas 
Šarakauskas ir IM Vaidas Sakalauskas.

Pusfinalyje lygiagrečiai vykdoma Lietuvos jaunimo (vaikinų iki 20 m.) šachmatų čempionato 
rezultatų įskaita. Pirmąją vietą iki 20 m. užėmęs dalyvis įgyja teisę atstovauti Lietuvai 2012 m. Pasaulio 
jaunimo (vaikinų iki 20 m.) šachmatų čempionate.

Paraiškos

Paraiškoje nurodomi: dalyvio vardas, pavardė, FIDE ELO, gimimo data, atstovaujamas miestas, 
trenerio vardas ir pavardė, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas, nakvynės vietų poreikis. 
Būtina užpildyti žemiau pateiktą paraiškos formą.

Paraiškos siunčiamos iki 2012 m. vasario mėn. 17 d. (imtinai), elektroniniu paštu adresu:
info@chessfed.lt su kopija chessfanas@gmail.com varžybų vyr. teisėjui FA Arvydui Baltrūnui.

Apdovanojimas

Pusfinalio varžybų prizinį fondą sudaro 100% surinktos starto mokesčių sumos ir rėmėjų lėšos. 
Pirmąją-aštuntąją vietas užėmę dalyviai apdovanojami sekančiais  piniginiais prizais. 
Pirmosios vietos laimėtojui atitenka 25%, antrosios – 20%, trečiosios – 15%, ketvirtosios – 12%, 
penktosios -10%, šeštosios – 8%, septintosios – 6%, aštuntosios – 4% nuo visos starto mokesčių sumos.

Organizatoriai garantuoja, kad prie šio prizinio fondo bus papildomai skirtos iš  rėmėjų gautos 
lėšos  - 1500 litų, bei įsteigti papildomi piniginiai ir nepiniginiai prizai: už pergalę prieš aukštesnį ELO 
turintį varžovą (pagal didžiausią ELO skirtumą ), už gražiausią partiją ir kt.
Tikslus prizinio fondo dydis ir prizų nugalėtojams paskirstymas skelbiamas varžybų vietoje iki trečiojo 
varžybų rato pradžios.

Papildoma informacija

Varžybų dalyviams siūloma nakvynė: Vilniaus pedagoginio universiteto bendrabutis – 
svečių namai (A. Vivulskio g. 36, LT-03114, Vilnius). Nakvynės kaina vienai parai asmeniui – nuo 35 Lt.
Papildomą informaciją apgyvendinimo klausimais teikia varžybų organizatorius Arvydas Baltrūnas, mob. 
tel. 8-620 78288.
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PARAIŠKA

dalyvauti 2012 m. Lietuvos šachmatų čempionato pusfinalio varžybose
2012 m. vasario mėn. 19 - 25 d. d. Vilniuje, Pamėnkalnio g. 13.

1. Sportininko vardas, pavardė
2. Sportininko titulas
3. FIDE ELO
4. Gimimo data (mmmm-mėn-dd)
5. Atstovaujamas miestas
6. Trenerio vardas, pavardė
7. Dalyvio gyv. vieta (adresas)
8. Kontaktinio telefono nr.
9. El. pašto adresas
10 Nakvynės poreikis
11 Pageidavimai

Paraiškos siunčiamos iki 2012 m. vasario mėn. 17 d. (imtinai), elektroninio 
pašto adresais: info@chessfed.lt , su kopija chessfanas@gmail.com.
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