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2020 m. Lietuvos žaibo šachmatų internetu čempionato 

NUOSTATAI 

 

Turnyro organizatoriai bei rėmėjai 

 Varžybas organizuoja Lietuvos šachmatų federacija. Turnyro direktorius – Andrius Paulauskas. 

 

 Generalinis čempionato rėmėjas – „TOPsport“. 

 

Varžybų data 

 2020 m. Lietuvos žaibo šachmatų internetu čempionatas vyks balandžio 4 d. (šeštadienį) nuo 16:00. 

Registracija į turnyrą uždaroma varžybų dieną 12:00. 

 

Reglamentas 

 Varžybos vyks 13 ratų šveicariškąja sistema pagal Chess.com žaidimo serveryje  naudojamas šachmatų 

taisykles. Laiko kontrolė – 3 min + 1 s kiekvienam ėjimui. 

 Turnyras bus vykdomas naudojantis Swiss-Manager programa, lentelė bei žaidėjų burtai bus skelbiami 

chess-results portale. 

 Dalyviai privalės susirasti oponentus pagal nurodytą prisijungimo vardą Chess.com puslapyje bei per 

nustatytą laiką sužaisti ir pranešti rezultatą organizatoriams. 

 

Dalyviai ir registracija 

 Turnyras atviras visiems Lietuvos šachmatininkams, g. 2004 ir anksčiau, tačiau pirmenybė teikiama 

šachmatininkams, kurių FIDE žaibo šachmatų reitingas yra didesnis nei 1800. Dalyvių skaičius ribotas – 

200, žemesnio reitingo šachmatininkai patenka į laukimo eilę. Amžiaus ribojimas negalioja organizatorių 

kviečiamiems pajėgiausiems jauniesiems šachmatininkams. 

 Registraciją pateikti el. paštu andrius.paulauskas96@gmail.com. Joje turi būti nurodyta žaidėjo 

tapatybė bei prisijungimo vardas Chess.com puslapyje. 

 Patvirtinus žaidėjo registraciją, organizatoriai el. paštu atsiųs techninę informaciją apie turnyro eigą 

(kaip prisijungti į turnyro dalyvių grupę Chess.com portale bei kaip pranešti rezultatus). Dalyviai, iki turnyro 

pradžios neatlikę organizatorių nurodytų techninių veiksmų, dalyvauti turnyre negalės. Šių veiksmų 

instrukcija pateikiama dalyviui po registracijos.  

  

https://www.chess.com/
http://chess-results.com/fed.aspx?lan=1&fed=LTU
mailto:andrius.paulauskas96@gmail.com
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Nugalėtojų nustatymas 

 Laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos 

papildomus rodiklius: 

1. Reitingo atlikimas. Skaičiuojant naudojamas FIDE žaibo šachmatų reitingas, jei dalyvis tokio neturi – 

standartinių šachmatų reitingas.  

2. Buchholco koeficientas atmetus blogiausią rezultatą. 

 

Prizai 

 Numatomi piniginiai prizai 1-3 vietas užėmusiems dalyviams bei geriausiems kategorijų atstovams, 

likusiems žemiau. Siekiant užtikrinti sąžiningą žaidimą, tikslūs prizai bus paskelbti po turnyro. 

 Kategorijos: 

 moterų; 

 jaunių (g. 2002 ir vėliau); 

 senjorų (g. 1970 ir anksčiau). 

 

Sukčiavimo prevencija 

 Siekiant išvengti sukčiavimo atvejų, varžybų eigą prižiūrės vyr. teisėjas IA Raimondas Paliulionis, 

teisėja NA Areta Jaškūnaitė bei sąžiningo žaidimo prižiūrėtojai. 

 Kilus įtarimams dėl nesąžiningo žaidimo teisėjas gali neįspėjęs pašalinti dalyvį turnyro metu ar 

diskvalifikuoti jį iš galutinės rikiuotės. Turnyro dalyviai sutinka pasitikėti teisėjo vertinimu. 

 Galutiniai rezultatai bus patvirtinti praėjus 2 valandoms po turnyro pabaigos, išnagrinėjus Chess.com 

pateiktą informaciją apie galimą sukčiavimą. 

 

Apeliacinė komisija 

 Apeliacinė turnyro komisija – IA Jonas Sidabras (pirmininkas), GM Viktorija Čmilytė-Nielsen, WIM 

Salomėja Zaksaitė, Julius Sabatauskas, Gytis Kaminskas. 

 

Kontaktai 

 Andrius Paulauskas, tel. +370 696 23502, el. paštas andrius.paulauskas96@gmail.com  

 Kipras Eigminas (dėl transliavimo), tel. +370 613 78153, el. paštas kipras.eigminas@gmail.com 
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