
 

Projektas :  

LŠF direktorius Arvydas Baltrūnas 

 

2020  m. Lietuvos  jaunučių-jaunių ( BM 10, BM 12, BM 14, BM 16, BM 18) šachmatų čempionatų 

NUOSTATAI 

Varžybų vykdymas 

BM10, BM12, BM14, BM16, BM18 čempionatus organizuoja Lietuvos šachmatų federacija, Kauno sporto mokykla 

“Gaja”, Šachmatų bendruomenės klubas “Kaunas“. 

Vykdymo vieta ir laikas 

Varžybos  vyks 2020 m. vasario 18-23 d. Kaune, viešbučio Park in by Radisson **** konferencijų centro “ALFA“ 

salėje, K.Donelaičio  g. 27, Kaunas. Dalyvių  atvykimas,  registracija ir apgyvendinimas 2020 m.vasario18 d. antradienį 

nuo 12.00 iki 14.00 val.  Varžybų atidarymas – 15.30 val.  Pirmo rato pradžia : 16.00 val. 

Dalyvavimo sąlygos  

LTU čempionatų dalyviai:  jaunučiai - berniukai ir mergaitės gimę 2010 m. ir jaunesni (BM10), gimę 2008 m. ir jaun. 

(BM12), jauniai - gimę 2006 m. ir jaun. (BM14), gimę 2004 m. ir jaun. (BM16), gimę 2002 m. ir jaun. (BM18). 

Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba patys dalyviai. 

Būtina išankstinė dalyvių registracija iki 2020 m. vasario 1 d. 

Nakvynės rezervacija iki 2020 m. sausio26 d. (nurodyti reikalingų vietų nakvynei skaičių). 

Starto mokestis visiems dalyviams  - 5 eurai. Dalyviams žaidžiantiems ne savo grupėje (gimę 2012 ir jaun.)  - 10 eurų. 

Lietuvos jaunučių BM 10 , BM 12 ir jaunių BM 14, BM 16, BM 18  čempionatai  registruojami  FIDE  ELO  reitingo 

pokyčiui apskaičiuoti. Visi dalyviai privalo 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 – 9  ratais, pagal FIDE šachmatų taisykles. Esant mažam dalyvių skaičiui 

varžybos vykdomos ratų sistema. Laiko kontrolė po 1 val. 30 min. iki partijos pabaigos po kiekvieno ėjimo pridedant po 

30 sek. už ėjimą kiekvienam žaidėjui. Dvigubų ratų pradžia : 10.00 val. ir 16.00 val. Ratai pagal dienas : 1-2-2-2-1-1 

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; 

Ratų sistema: 1. Koya koeficientas 2. Bergerio koeficientas 3. Arranzo koeficientas 4. Pergalių skaičius 5.Tarpusavio 

rezultatas. 

Teisėjų kolegija pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus ir nustatyti galutinį varžybų reglamentą. 

 

 

http://www.groupeuropa.com/europa_royale_lt/kaunas_viesbutis/


 

 

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 2020 m. Pasaulio ir Europos atitinkamo amžiaus grupių 

jaunių šachmatų čempionatuose (1 vieta – pasirinktinai). 

 

Paraiškos, nakvynė, maitinimas 

 

Užpildytos paraiškos (forma pateikta) priimamos iki  2020 m. vasario 1 d., nakvynės rezervacija iki  2020 sausio 26 d. 

(nurodyti nakvynių skaičių, galima vėliau koreguot). Nakvynių šia kaina skaičius ribotas, pirmenybė teikiama anksčiau 

rezervavusiems. 

Paraiškoje nurodomi: dalyvio vardas, pavardė, amžiaus grupė, meistriškumo rodiklis (MR), tarptautinis reitingas (ELO), 

gimimo data, trenerio vardas  ir  pavardė, kontaktinio telefono numeris, el.pašto adresas, nakvynės poreikis. 

Paraiškos siunčiamos elektroniniu paštu adresu:  lsfdirektorius@gmail.com su  kopija vyr. teisėjui 

donatas.vaznonis@gmail.com. 

Varžybų dalyviams siūloma iš anksto rezervuoti nakvynę (iki 2020.01.26): viešbutis Park in by Radisson **** 

(K.Donelaičio g. 27, Kaunas) gyvenimas dviviečiame  kambaryje - 50 eurų, (asmuo/naktis 25 eurai su pusryčiais), 

vienviečiame -  40 eurų ( asmuo/naktis su pusryčiais),  

3 * viešbutis „Magnus“ Vytauto pr. 25  šalia autobusų stoties - kaina dviviečiamekambaryje 18 eurų asmuo/naktis su 

pusryčiais, vienviečiame kambaryje 29 eurai asmuo/naktis su pusryčiais,(yra labai nedidelis skaičius triviečių),vietų 

skaičius siūlomomis kainomis ribotas, esant kitokių pageidavimų nakvynei galima kreiptis į organizatorius. 

Siūlomas maitinimas: 

Park in by Radisson****-  pietūs 8 eurai, viešbutyje verslo pietūs 13 eurų , vegetarams sriuba, salotos – 7 eurai 

Varžybų dalyviams siūloma iš anksto užsisakyti maitinimą jei norite pietauti už 8 eurus varžybų vietoje. 

Hotel „ Magnus“ dienos pietūs pagal skirtingų dienų viešbučio http://www.magnushotel.lt/meniu nuo 4  iki 6 eurų. 

 

Registraciją, apgyvendinimo rezervaciją vykdo ir informaciją teikia varžybų  organizatorius LŠF direktorius  

IO Arvydas Baltrūnas tel.  862078288 ir varžybų vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis tel. 861723172.  
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