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2021 m. Lietuvos moterų šachmatų čempionato varžybų 

 
NUOSTATAI 

 
Varžybų tikslas 

Nustatyti  2021 m. Lietuvos moterų šachmatų čempionę ir prizininkes, taip pat atrinkti pajėgiausias Lietuvos 
šachmatininkes,  galinčias atstovauti Lietuvos nacionalinei moterų rinktinei įvairiose oficialiose tarptautinėse 

varžybose, iki sekančių metų LTU čempionato.  

 
Vykdymo vieta ir laikas 
 
Renginio vieta: Comfort Hotel LT – Rock‘n‘Roll  Vilnius viešbučio konferencijų salėje, adresu Kauno g. 

14, Vilnius  https://comforthotel.lt/lt/   Dalyvių atvykimas ir registracija – 2021 m. spalio mėn. 22 d. 
(penktadienį) nuo 15.00 val. iki 16.30 val. Varžybų atidarymas 17.00 val., iškart po jo – I - asis ratas. 
Renginio trukmė:  2021-10-22 – 2021-10-27. Varžybų vieta ir datos dėl Covid -19 gali keistis. 

Dalyvavimo sąlygos 
 
VARŽYBOS  VYKDOMOS PAGAL SAM RENGINIU VYKDYMO REIKALAVIMUS (NUO 16 m. 
DALYVAVIMAS IR APGYVENDINIMAS TIK SU GALIMYBIU PASU) 
 
Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba pačios dalyvės.  
Turnyro starto mokestis dalyvėms neturinčioms FIDE reitingo - 15 €., o turinčioms  FIDE  reitingą  – 10 €. 
Startinis mokestis  pervedamas į Lietuvos šachmatų federacijos (įmonės kodas 291698620) atsiskaitomąją 

sąskaitą LT75 7044 0600 0016 8886 AB SEB banke, banko kodas 70440 iki paraiškų pateikimo termino 2021 
m. spalio mėn. 10 d. (imtinai)  Organizatoriai registruoja dalyves tik pateikus paraišką raštu iki 2021-10-10 d. 
(imtinai). Pateikus paraišką 2021-10-11 dieną, arba vėliau startinis mokestis dalyvėms  yra plius 5 €.  
Varžybų vyr. teisėjas  – IA  Donatas Vaznonis. Organizacines ir teisėjavimo išlaidas apmoka LŠF. 
 
Laiko kontrolė ir reglamentas 
 
Varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 - 8 ratais, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus, pagal FIDE šachmatų 

taisykles. Laiko kontrolė po 1 val. 30 min. pirmiesiems 40 ėjimų, po to 30 min. iki partijos pabaigos kiekvienai 

dalyvei, nuo pirmojo ėjimo pridedant po 30 sek. už  kiekvieną atliktą ėjimą. Turnyras registruojamas FIDE. 
Pasibaigus dalyvių registracijai teisėjų kolegija pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus ir nustatyti galutinį 

varžybų reglamentą, pakeisti varžybų sistemą bei tvarkaraštį pagal esamą dalyvių skaičių. 
 
Preliminarus  tvarkaraštis 
 
 2021 m. spalio mėn. 22 d.  (penktadienis)         17.00 val. - Varžybų atidarymas ir I ratas 
 2021 m. spalio mėn. 23 d.  (šeštadienis)            10.00 val. – II ratas. 
 2021 m  spalio mėn. 23 d.  (šeštadienis)            16.00 val. - III ratas 
 2021 m. spalio mėn. 24 d.  (sekmadienis)          10.00 val. - IV ratas 
 2021 m. spalio mėn. 24 d.  (sekmadienis)          16.00 val. - V ratras  
 2021 m. spalio mėn. 25 d.  (pirmadienis)           14.00 val. - VI ratas  
 2021 m. spalio mėn. 26 d.   (antradienis)           14.00 val. - VII ratas  
 2021 m. spalio mėn. 27 d.  (trečiadienis)           10.00 val. – VIII ratas  ir apie 15.00 val. varžybų   uždarymas. 

https://comforthotel.lt/lt/


 
 Nugalėtojų nustatymas 
 
  Laimi dalyvė, surinkusi daugiausiai taškų  
  (už pergalę skiriama 1 taškas, už lygiąsias 0.5 taško, už pralaimėjimą – 0 taškų).  
 Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 
 1. Buchholco vidutinis koeficientas (atmetus mažiausią varžovo rezultatą); 
 2. Buchholco koeficientas (pilnas); 
 3. Progreso koeficientas; 
 4. Arranz system; 
 5. Sonneborn – Berger. 
 
Apdovanojimas 
 
2021 m. Lietuvos moterų čempionė apdovanojama nugalėtojos Taure. 
Čempionato prizininkės (1 – 3 vieta) apdovanojamos medaliais ir diplomais. 
1 – 5 vietų laimėtojos apdovanojamos piniginiais prizais, garantuotas fondas ne mažesnis negu -1000,- €:  
I vieta – 400,- €., II – 300,- €., III – 200,- €., IV – 150 €., V – 100,- €. 
Galimi papildomi prizai priklauso nuo būsimo dalyvių skaičiaus. Tikslus prizinio fondo dydis ir prizų nugalėtojoms 
paskirstymas skelbiamas  varžybų vietoje iki trečiojo varžybų rato pradžios. 
 
Papildoma informacija 
 
Varžybų dalyvėms siūloma nakvynė: viešbutyje „Comfort Hotel LT“ *** adresu Kauno g.14, Vilnius. 
Pasiūlymas taip pat treneriams ar lydintiems asmenims nakvynei viešbutyje – dvivietis su pusryčiais kambarys 

40 € naktis (20 eurų dalyvei), vienvietis – 35 € naktis. Papildomą informaciją apgyvendinimo klausimais teikia 
varžybų organizatorius IO, IA  Arvydas Baltrūnas  Tel.8-620-78288; 8-688-34262. 
Užpildytą paraišką iki 2021 m.spalio 10 d imtinai siųsti el. paštu lsfdirektorius@gmail.com  
 
 PARAIŠKOS  elektroninė  versija čia 
 
Paraiškoje nurodomi: dalyvės vardas, pavardė, FIDE ELO, gimimo data, atstovaujamas miestas, 
 trenerio vardas ir pavardė, kontaktinio telefono numeris, el. pašto adresas, nakvynės vietų poreikis.  
Būtina užpildyti aukščiau pateiktą elektroninę paraiškos formos versiją, arba  žemiau pateiktą paraiškos formą. 
Paraiškos siunčiamos iki 2021 m.spalio 10 d. (imtinai), elektroniniu paštu adresu: lsfdirektorius@gmail.com  

 
 

Paraiška dalyvauti Lietuvos moterų šachmatų čempionate spalio 22 - 27 d.d. Vilniuje. 
1.  Vardas, pavardė  
2.  Sportininko kategorija  
3.  ELO  
4.  Gimimo data  
5.  Atstovaujamas miestas / klubas  
6.  Trenerio vardas, pavardė  
7.  Adresas korespondencijai  
8.  Kontaktinis telefonas  
9.  El. pašto adresas  
10.  Nakvynės poreikis  
11.  Specialūs poreikiai  
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