
Vilniaus m. 2013-ųjų metų žaibo bei greitųjų šachmatų 
čempionatų, skirtų V.V.Andriušaičio atminimui,

įvyksiančių 2013 m. gegužės 24-26 d. 
Vilniaus įgulos karininkų Ramovėje (Pamėnkalnio g. 13), III a. 

 NUOSTATAI

TIKSLAS: Išsiaiškinti pajėgiausius Vilniaus miesto žaibo bei greitųjų šachmatų sportininkus, pagerbti 
Lietuvos Respublikos nusipelniusio šachmatų trenerio, Plungės miesto garbės piliečio Vitaliaus Vlado 
Andriušaičio (1927.06.26 – 2006.10.06) šviesų atminimą, kelti šachmatininkų meistriškumo lygį. 

Varžybas vykdo šachmatų mokykla «Vilniaus fortas» Renginį remia Vilniaus miesto savivaldybė, 
UAB «AUTOVISATA», UAB «DATA MINER», UAB «UNOLITA», UAB «PHILIPS LIETUVA» 

I — Vilniaus m. atviras ŽAIBO ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS (visos amžiaus grupės)

Žaibo turnyras 2013-05-24 d. (penktadienį) 18:00 — 21:00 val. [3'+2'', 11–13 ratų Swiss].
Starto mokestis 10.00 Lt. mokamas registruojantis žaidimo dieną turnyro salėje nuo 17:00 val. 
Garantuotas prizinis fondas 500.00 LTL, esant mažiausiai 50 žaidėjų.

Piniginiai prizai Piniginiai prizai kategorijose Daiktiniai prizai kategorijose

1 vt. - 150.00 LTL
2 vt. - 120.00 LTL
3 vt. - 80.00 LTL

* Moterų: 50.00 LTL
* S50: 50.00 LTL (gim. iki 1963.12.31)
* J18: 50.00 LTL (gim. po 1995.01.01)

* Geriausiam B8, B11, B14 žaidėjui
* Geriausiai M8, M11, M14 žaidėjai
* Geriausiam bereitinginiui žaidėjui

Pastaba: prizai atskiroje kategorijoje teikiami tuo atveju, kai joje dalyvauja bent 3 žaidėjai. 
Prizai nesumuojami, nekeičiami. Teikiamas vienas (didžiausias) iškovotas piniginis prizas.

***

II — Vilniaus m. atviras GREITŲJŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS 
(jauniai U18, suaugusieji, senjorai S60)

«A» turnyras (suaugusieji) 2013-05-27 d. (šeštadienis) 11:00 — 20:00 val. [15'+10'', 9 
ratai Swiss]. Starto mokestis 25.00 Lt., sumokamas registracijos metu prieš turnyrą.
Garantuotas prizinis fondas 1 000.00 LTL, esant mažiausiai 40 žaidėjų.

Piniginiai prizai Piniginiai prizai kategorijose Daiktiniai prizai kategorijose

1 vt. - 250.00 LTL
2 vt. - 200.00 LTL
3 vt. - 150.00 LTL
4 vt. - 100.00 LTL
5 vt. -  80.00 LTL
6 vt. -  70.00 LTL

* Moterų: 50.00 LTL
* Senjorų S50: 50.00 LTL 
(gim. ne vėliau 1961.12.31)
* J18: 50.00 LTL 
(gim. vėliau nei 1993.01.01)

* Geriausiam bereitinginiam žaidėjui
* Kovingiausiam žaidėjui (mažiausiai 
lygiųjų, aukščiausia vieta)
*Atsitiktinai išrinktam vienam žaidėjui

Pastaba: prizai atskiroje kategorijoje teikiami tuo atveju, kai joje dalyvauja bent 3 žaidėjai. 
Prizai nesumuojami, nekeičiami. Teikiama vienas (didžiausias) iškovotas piniginis prizas.

Tvarkaraštis šeštadieniui, 2013-05-25 d. «A» turnyrui

10:00 — 11:00 registracija
11:00 — atidarymas, I ratas
12:00 — II ratas
13:00 — III ratas

14:00 — IV ratas
15:00 — V ratas
15:45 — 16:00 kavos pertrauka
16:00 — VI ratas

17:00 — VII ratas
18:00 — VIII ratas
19:00 — IX ratas
20:00 — varžybų uždarymas

***



III — Vilniaus m. atviras vaikų-jaunučių GREITŲJŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS 
(U8, U11, U14)

«B» Vilniaus m. atviras vaikų - jaunučių greitųjų šachmatų čempionatas 
2013-05-26 d. (sekmadienis) 11:00 — 17:30 val. [10'+5'', 7 ratai Swiss]
Starto mokestis 10,- Lt., sumokamas registracijos metu prieš turnyrą. 
Dalyvauja vaikai, gimę 1995-01-01 ir vėliau (BM18).

Pagrindiniai prizai Daiktiniai prizai kategorijose

1 vt. - Mažoji taurė, medalis, daiktinis prizas
2 vt. - Medalis, daiktinis prizas
3 vt. - Medalis, daiktinis prizas
4 vt. - daiktinis prizas
5 vt. - daiktinis prizas
6 vt. - daiktinis prizas

* B14, M14 - daiktinis prizas
* B11, M11 - daiktinis prizas
* B8, M8 - daiktinis prizas
* Jauniausiam žaidėjui
* Kovingiausiam žaidėjui 
(mažiausiai lygiųjų, aukščiausia vieta)

Pastaba: prizai atskiroje kategorijoje teikiami tuo atveju, kai joje dalyvauja bent 3 žaidėjai. 
Tvarkaraštis sekmadieniui, 2013-05-26 d. «B» turnyrui

10:00 — 11:00 registracija
11:00 — atidarymas, I ratas
12:00 — II ratas
12:45 — III ratas
13:30 — IV ratas

14:15 — 15:00 pietų pertrauka
15:00 — V ratas
15:45 — VI ratas
16:30 — VII ratas
17:30 — varžybų uždarymas, apdovanojimai

 PAPILDOMA INFORMACIJA: 
Išankstinė registracija el. paštu mokykla@sachmatai.lt arba tinklapyje www.sachmatai.lt
Žaidimo dieną registruojama vietoje, valanda prieš turnyro pradžią.
Parkavimas Pamėnkalnio — Tauro g. esančioje parkavimo aikštelėje šalia MEDICINOS banko.

LAIKO KONTROLĖ IR REGLAMENTAS 

Žaibo turnyras vyks 11-13 ratų šveicariška sistema pagal FIDE žaibo taisykles, kontrolė 3'+2'' partijai.
«A» greitųjų šachmatų turnyras (suaugusiųjų čempionatas) vykdomas 9 ratais šveicariška sistema 
pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles, laiko kontrolė — 15' + 10'' partijai.
«B» greitųjų šachmatų turnyras vykdomas 7 ratais šveicariška sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų 
taisykles, laiko kontrolė — 10' + 5'' partijai.

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos  
papildomus rodiklius: 1) Buchholco koeficientas (Media); 2) Pilnas Buchholco koeficientas;
3) Progreso koeficientas; 4) Burtai.

REGISTRACIJA IR DALYVAVIMO SĄLYGOS 

Į žaibo ir greitųjų «A» turnyrus registruojami visi norintys, be apribojimų.
Į „B“ turnyrą registruojami dalyviai, gimę 1995-01-01 m. ar vėliau.
Registruotis internete (sachmatai.lt) arba el.paštu mokykla@sachmatai.lt iki 2013-05-20 d. Nurodoma:
-         Į kurį turnyrą registruojamasi (pvz. Žaibas ir „A“); 
-         Vardas(-ai), pavardė (pvz., Vardenis Pavardenis), lytis; 
-         Gimimo metai (pvz., 1993) – reikalinga skirstymui pagal amžiaus grupes; 
-         Miestas (pvz. Vilnius), Klubas/mokykla, jei atstovauja (pvz., „Plungė“, „Vilniaus fortas“, „Dubysa“); 
-         ELO reitingas (jei turi). 

Starto mokestis „Žaibo“ turnyre 2013-05-24 d. (penktad. 18:00 val.) - 10.00 Lt. 
Starto mokestis greitųjų „A“ (jaunių, suaugusiųjų, senjorų) turnyre 2013-05-25 d. (šeštad.) - 25.00 Lt.
Starto mokestis greitųjų „B“ (vaikų, jaunučių) turnyre 2013-05-26 d. (sekmad.) -  10.00 Lt. 

Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai. 
Organizacines ir teisėjavimo išlaidas apmoka organizatoriai — šachmatų mokykla «Vilniaus fortas». 
Kontaktai: Laimonas Kudžma mokykla@sachmatai.lt, 8672-58768 (Tele2), 8698-86785 (Bitė) 
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