
 

ŠACHMATŲ VARŽYBŲ  

„ČESLOVO JURŠĖNO TAURĖ – 2019“ 

NUOSTATAI 

 

1. Tradicinės žaibo šachmatų varžybos „Česlovo Juršėno taurė – 2019“ (toliau renginys arba 

varžybos) yra skirtos šachmatų sportui propaguoti ir prisiminti Česlovo Juršėno veiklą šachmatuose bei 

sporte. 

2. Renginyje kartu su geriausiais Lietuvos šachmatų profesionalais dalyvauja užsienio ambasadų, 

tarptautinių organizacijų, Lietuvos valstybės institucijų atstovai, taip pat pakviestieji šachmatų mėgėjai. 

3. Renginio vieta – Lietuvos Respublikos Seimo rūmai; laikas – 2019 m. lapkričio 16 d. 

(šeštadienis).  

4. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija kartu su Lietuvos 

šachmatų federacija, Vilniaus šachmatų klubu ir Panevėžio šachmatų klubu. Varžybų vyriausiasis teisėjas 

– IA Donatas Vaznonis. Varžybų direktorius IO Arvydas Baltrūnas. 

5. Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais nuostatais, Šachmatų varžybų „Česlovo Juršėno taurė – 

2019“ reglamentu (toliau – Reglamentas) ir „Česlovo Juršėno taurė – 2019“ programa (toliau – 

Programa). 

6. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyvių išlaidų, susijusių su pasirengimu varžyboms ir 

dalyvavimu jose, organizatoriai nekompensuoja. 

7. Varžybų programoje numatytas: 

- Česlovo Juršėno taurės suaugusiųjų turnyras (toliau – A turnyras arba A);  

Informacija apie varžybas skelbiama interneto svetainėse www.chessfed.lt  ir www.vilnius-

chess.club. 

8. Dalyvauti turnyre (A) asmeniškai kviečiami: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai; visų 

kadencijų Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento nariai; savivaldybių merai; užsienio 

valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulatų, tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvoje; valstybės 

institucijų darbuotojai; aukščiausią FIDE reitingą turintys Lietuvos šachmatininkai ir kiti organizatorių 

pakviesti šachmatininkai – iš viso 64 dalyviai.  

9. Šių nuostatų 8 punkte nurodyti ir pageidaujantys A turnyre dalyvauti šachmatininkai kviečiami 

patvirtinti savo dalyvavimą iki 2019 metų lapkričio 10 dienos 17.00 val. elektroniniu paštu 

jursenotaure2019@gmail.com taip pat pasiunčiant cc antanas.klimkevicius@gmail.com  arba telefonu 

+370 68568599.  

Varžybų programa, vieta ir laikas 

10. Varžybos vyks Lietuvos Respublikos Seime (Vilnius, Gedimino pr. 53), 2019 m. lapkričio 16 

d., šeštadienį. Atvykusius turnyro dalyvius registruos varžybų teisėjai nuo 9.00 val. iki 10.00 val.. 

Varžybų atidarymas – 10.00 val.; A turnyro pradžia – 10.30 val.. Detali varžybų programa pateikta šių 

nuostatų priede. 

 

Apdovanojimai 

11. Turnyro nugalėtojas apdovanojamas pereinamąja Česlovo Juršėno taure. 

12. Taurėmis apdovanojami ir dalyviai laimėjusieji moterų, vaikų (U16), senjorų (U60), 

specialiųjų poreikių ir mėgėjų (FIDE reitingas iki 1800) kategorijose. Visi dalyviai apdovanojami 

atminimo medaliais ir suvenyrais.  
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Šachmatų varžybų „Česlovo Juršėno taurė – 2019“ 

PROGRAMA 

Šachmatų varžybų 

„ Česlovo Juršėno 

taurė – 2019“ 

turnyro  

tvarkaraštis 

Pastabos 

09.00–10.00 Turnyro teisėjai registruoja atvykusius dalyvius 

10.00–10.30 Varžybų atidarymas 

10.30 I  ratas 

10.45 II ratas  

11.00 III ratas 

11.15 IV ratas 

11.30 V ratas 

11.45 VI ratas 

12.00 Kavos pertrauka 

13.15 VII ratas 

13.30 VIII ratas 

13.45 IX ratas 

14.00 X ratas 

14.15 XI ratas 

14.30 Rezultatų suvedimas 

14.45 Iškilmingas varžybų uždarymas, nugalėtojų apdovanojimas 
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ŠACHMATŲ VARŽYBŲ  

„ČESLOVO JURŠĖNO TAURĖ – 2019“ 

REGLAMENTAS 

 

1. Dalyviams, turintiems FIDE reitingą, taikomas naujausias 2019 m. lapkričio 1 d.  

FIDE paskelbtas jų žaibo reitingas. Toliau sąvoka FIDE reitingas turnyre suprantama 

kaip nurodyta šiame punkte. 

2. A turnyre bus rungtyniaujama  pagal FIDE  taisykles1 šveicariškąja 11 ratų sistema. Bazinė 

laiko kontrolė – po 5 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos, be laiko pridėjimo.  

3. Visi varžybų turnyrai žaidžiami pagal šį Reglamentą ir FIDE šachmatų taisykles. Jei 

Reglamento nuostatos prieštarautų FIDE šachmatų taisyklėms, būtų taikomos 

Reglamento nuostatos. 

4. Turnyre vietos individualioje įskaitoje nustatomos pagal dalyvių surinktų taškų skaičių. 

Surinkus vienodą taškų skaičių, vietoms nustatyti naudojama: 

4.1. Buchholzo koeficientas -1 ( be blogiausio rezultato); 

4.2. Buchholzo koeficientas; 

4.3.  Progreso koeficientas; 

4.4.  Aranzo koeficientas; 

4.5.  Bergerio  koeficientas. 

5. Visus iškilusius ginčus vienasmeniškai sprendžia vyriausias varžybų teisėjas.  

Jo priimti sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 

 
1 http://www.fide.com/component/handbook/?id=125&view=article 


