
                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

NUOSTATAI 

Varžybų vykdymas 

BM10, BM12, BM14, BM16, BM18 čempionatus organizuoja Lietuvos šachmatų federacija, Kauno sporto mokykla “Gaja”, 
VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla". 

Vykdymo vieta ir laikas 

Varžybos  vyks 2017 m. balandžio 5-10 d. Kaune, viešbučio Europa Royale Kaunas**** konferencijų centre, Miško g. 11, 
Kaunas. Dalyvių  atvykimas,  registracija ir apgyvendinimas  2017 m. balandžio 5 d. nuo 11.00 iki 13.30 val.  Varžybų 
atidarymas – 15.30 val. 

Dalyvavimo sąlygos  

LTU čempionatų dalyviai:  jaunučiai - berniukai ir mergaitės gimę 2007m. ir jaunesni (BM10), gimę 2005 m. ir jaun. 
(BM12), jauniai - gimę 2003 m. ir jaun. (BM14), gimę 2001 m. ir jaun. (BM16), gimę 1999 m. ir jaun. (BM18). 
Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys dalyviai. 
Būtina išankstinė dalyvių registracija iki 2017 m. kovo 15 d. Nakvynės rezervacija iki 2017 m. kovo 5 d. 
Starto mokestis visiems dalyviams  - 5 eurai. Dalyviams žaidžiantiems ne savo grupėje (gimę 2009 ir jaun.)  - 10 eurų. 
Lietuvos vaikų – jaunučių BM 10 , BM 12, BM 14, BM 16, BM 18  čempionatai  registruojami  FIDE  ELO  reitingo 
pokyčiui apskaičiuoti, esant minimaliam organizatorių nustatytam dalyvių (turinčių ID) skaičiui.  Visi dalyviai turi turėti 
moksleivio pažymėjimus. 
Organizatoriai registruoja dalyvius tik pateikus tvarkingai užpildytą paraišką iki nurodytos datos.  
Organizacines  ir teisėjavimo išlaidas apmoka organizatoriai. Varžybų vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis. 

Laiko kontrolė ir reglamentas 

Varžybos vykdomos šveicariška sistema  7 (8) ratais, pagal FIDE šachmatų taisykles. Esant mažam dalyvių skaičiui 
varžybos vykdomos ratų sistema. Esant dideliam dalyvių skaičiui turnyre (daugiau kaip 64 žaidėjai ) teisėjų komisija gali 
nustatyti papildomą reglamentą . Laiko kontrolė po 1 val. 30 min. iki partijos pabaigos po kiekvieno ėjimo pridedant po 30 
sek. už ėjimą kiekvienam žaidėjui. Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. 
Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 
1 .Buchholco koeficientas (atmetus vieną  blogiausią  varžovo  rezultatą); 
2 .Buchholco koeficientas; 
3 .Progreso koeficientas; 
4. Arranzo koeficientas; 
5. Bergerio koeficientas; 
Teisėjų komisija pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus ir nustatyti galutinį varžybų reglamentą. 

Apdovanojimas 

Nugalėtojai ( 1-3 vietos ) apdovanojami medaliais ir diplomais. BM 10 , BM 12, BM 14, BM 16, BM 18  varžybų čempionai 
ir vicečempionai iškovoja  teisę atstovauti Lietuvai 2017 m. Pasaulio ir Europos atitinkamo amžiaus grupių jaunių 
šachmatų čempionatuose (1 vieta – pasirinktinai). 

Paraiškos, nakvynė, maitinimas 

Užpildytos paraiškos priimamos iki  2017 m. kovo 15 d., nakvynės rezervacija iki  kovo 5 d. Nakvynių skaičius ribotas, 
pirmenybė teikiama anksčiau rezervavusiems. 

Paraiškos pildomos internetu. REGISTRUOTIS ČIA. 

 Varžybų dalyviams siūloma iš anksto rezervuoti nakvynę (iki 2017.03.05): viešbutis Europa Royale Kaunas**** (Miško g. 
11, Kaunas) gyvenimas dviviečiame, triviečiame kambaryje - 17 eurų, vienviečiame -  34 eurai (vienam asmeniui su 
pusryčiais), apartamentai miesto centre ir Žaliakalnyje (netoli žaidimo vietos) - 12 eurų žmogui (be pusryčių). Dėl 
pigesnės nakvynės (10 eurų žmogui) bendrabučio kambariuose kreiptis iki 2017.03.01. 

Viešbutyje Europa Royale Kaunas**** pietūs – 9 eur, vaikiško meniu pietūs – 6 eurai. 

Registraciją, apgyvendinimo rezervaciją vykdo ir informaciją teikia varžybų organizatorius IO Donatas Pilinkus tel. 
862068487 ir varžybų vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis tel. 861723172.  
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