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2013 m. Lietuvos vaikų - jaunučių - jaunių (BM10, BM14, BM18) „Žaibo“ šachmatų 
čempionatas

2013 m. Lietuvos vaikų - jaunučių - jaunių (BM8, BM10, BM12, BM14,  BM16, BM18) 
greitųjų šachmatų čempionatas

NUOSTATAI

Vykdymo vieta ir laikas

Varžybos vykdomos 2013 m. gegužės 11 – 12 d.d., Dubingiuose, Giraičių k., Molėtų raj. 
Seminarų ir poilsio centro konferencijų salėse.
http://www.litorina-dubingiai.l  t/apie-mus/seminaru-ir-poilsio-centras-dubingiuose  
 Atvykusių dalyvių registracija  vyksta  2013 m. gegužės 11 d. nuo 11.00 val. iki 14.00 val. 
Varžybų pradžia : „Žaibo“ šachmatų  čempionato  2013. 05. 11 d. šeštadienį nuo 16.00 val. 
Greitųjų šachmatų čempionato  2013.05.12 d. sekmadienį  nuo 10.00 val.

Dalyvavimo sąlygos

Dalyviai: vaikai -  berniukai ir mergaitės  2005 m.gimimo  ir jaunesni ( BM8)  , 2003 m. ir jaunesni 
(BM10), jaunučiai 2001 m. ir  jaunesni (BM12), 1999 m. ir  jaunesni (BM14),  jauniai 1997 m. ir 
jaunesni (BM16),  1995 m. ir  jaunesni (BM18).
Visas  žaidėjų  dalyvavimo  varžybose  išlaidas  apmoka  komandiruojanti  organizacija  arba  patys 
dalyviai.  
Registracijos  mokesčiai:  greitųjų  šachmatų čempionatas   – 10 Lt,  „Žaibo“  čempionatas  – 10 Lt. 
Mokestis pervedamas į Lietuvos šachmatų federacijos (įm.k. 291698620) atsiskaitomąją sąskaitą (a/s 
LT757044060000168886 AB Vilniaus bankas, banko kodas 70440)  iki paraiškų pateikimo termino 
arba sumokamas atvykimo dieną.
Organizatoriai  registruoja  dalyvius  tik  pateikus  raštišką  paraišką  iki  nurodytos  datos  (2013  m.
gegužės 7 d.) Vietų skaičius salėse ir nakvynei yra ribotas, tad siūlome registruotis iš anksto.

Apgyvendinimas ir maitinimas

Apgyvendinimas 
Dubingių  poilsio centro korpusuose.
http://www.litorina-dubingiai.lt/lt/katalogas/dubingiai/apgyvendinimas
Nakvynės kaina vienam asmeniui su pusryčiais  vienai parai :
1 -2  korpusas dalyviai ir treneriai (dviviečiame, triviečiame kamb., WC, dušas) – 58 Lt. 
3  korpusas tėveliai su  dalyviais  (dviviečiame  kambaryje su dvigule lova, WC ,dušas) - 58Lt.
Liuksai  dviejų  kambarių  (  3-4 vietis  dvigulė  lova  ir  dvigulė  sofa,  WC,  dušas)  –  176 Lt.  Kaina 
nepriklausomai nuo gyvenančių skaičiaus (3 ar 4), plius 10 Lt. pusryčiai/žmogui.
Norintiems yra galimybė užsisakyti prabangesnių apartamentinių kambarių.
Visų  korpusų nakvynės  vietų skaičius  ribotas.  Pirmenybė  teikiama  dalyviams  ir  anksčiau 
užsiregistravusiems. Galima atvykti ir nuo penktadienio spec. varžybų dalyvio kainomis.
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Maitinimas: 
• pusryčiai (sekmadienį  05.12 d. ) švediškas stalas (10 litų) įskaičiuoti į nakvynės kainą.
• Pietūs, vakarienė – pagal siūlomus kompleksus  išperkama registruojantis varžyboms. 

Alternatyva – maitinimasis vietos kavinėje bendra eile (kavinės meniu).

Laiko kontrolė ir reglamentas

2013 m. Lietuvos vaikų - jaunučių - jaunių (BM10, BM14, BM18) „Žaibo“ čempionatas vykdomas 
šveicariška  sistema  7-9  ratais.  Laiko  kontrolė   po  3  min.  iki  partijos  pabaigos  plius  2  sek.  po 
kiekvieno padaryto ėjimo.
2013 m. Lietuvos vaikų - jaunučių - jaunių ( BM8, BM10, BM12, BM14, BM16, BM18 ) greitųjų 
šachmatų  čempionatas   vykdomas  šveicariška  sistema  7-8  ratais,  pagal  FIDE greitųjų  šachmatų 
taisykles. Laiko kontrolė  po 15 min. iki partijos pabaigos plius 10 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo. 
Turnyrai apskaičiuojami FIDE ELO reitingo pokyčiams.
Galutinį varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.Varžybų  organizatorius IO Arvydas Baltrūnas. 
Varžybų vyr. teisėjas IA Raimondas Paliulionis.

Nugalėtojų nustatymas

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Tašku lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos 
papildomus rodiklius: 
1. Buchholco koeficientas (atmetus blogiausią varžovo rezultatą);
2. Buchholco koeficientas;
3. Progreso koeficientas;
4. Pergalių skaičius;
5. Tarpusavio žaibo partija (baltiesiems skiriama 5 min., juodiesiems - 4 min., lygiųjų atveju 
aukštesnė vieta atitenka žaidėjui žaidusiam juodaisiais. Taikoma tik 1-3 vietų nustatymui).
Merginos žaidžia viename turnyre su bendramžiais vaikinais,bet apdovanojimus gauna atskirai.

Apdovanojimas

Varžybų prizininkai (1–3 vieta) apdovanojami medaliais ir diplomais. 

Paraiškų pateikimas

Paraiškoje nurodomi: dalyvio vardas, pavardė, gimimo data, nakvynės ir maitinimo poreikis,
el. adresas, telefonas, trenerio pavardė ir vardas. Paraiškos forma pridedama atskirai.
Užpildytos paraiškos siunčiamos iki 2013 gegužės 7 d. el. paštu adresu: 
2013ltuyouthrapid@gmail.com su kopija varžybų  vyr.teisėjui  IA Raimondui Paliulioniui   
r.paliulionis@gmail.com  

 Informaciją dėl nakvynės teikia varžybų direktorius IO Arvydas Baltrūnas  telefonu +370 620 78288 
arba tiesiogiai Dubingių registratūra  telefonais  +370 383 47126, mob. +370 614 11253 

Papildoma informacija dėl nuvykimo

Nuo Vilniaus vykti plentu Vilnius – Molėtai – Utena  101 keliu. 
http://www.litorina-dubingiai.lt/kontaktai
Yra trys atsisukimai į dešinę važiuojant nuo Vilniaus: 
* 37 km. - rodyklė  Dubingiai 11 km (vingiuotas kelias)
* 43 km  - viadukas su atsisukimu į Dubingius ir Giedraičius
* Aukštesni kaip 2,8 metro autobusai važiuoja pro Bijutiškį.
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