
2023 m. Kovo 11 - osios minėjimo šachmatų turnyras Šiauliuose

1. TIKSLAI

1. Populiarinti greituosius ir standartinius šachmatus tarp Lietuvos žaidėjų.
2. Jauniesiems šachmatininkams užtikrinti praktinę galimybę pasiruošti Lietuvos vaikų

ir jaunučių standartinių šachmatų čempionatams.
3. Kelti žaidėjų sportinį meistriškumą.
4. Išbandyti Latvijoje pamėgtą savaitgalio trukmės turnyro formatą.

2. ORGANIZAVIMAS

Vieta - Vytauto g. 84, Šiauliai (vidinis kiemelis)
Laikas – Kovo 17 - 19 d.
Atvykimas į turnyrą 03 17 d. (penktadienį) nuo 17:00, atidarymas ir pirmojo rato pradžia -
17:35.

Organizatoriai – VšĮ „AKA Šachmatai“, Šiaulių miesto sporto centras „Dubysa“

Turnyro direktorius  – Šarūnas Pažarauskas (tel. +37069625342).

Turnyro vyr. teisėjas – NA Kipras Eigminas (tel. +37061378153, el. paštas
kipras.eigminas@gmail.com).

Pastaba. Organizatoriai pasilieka teisę atlikti būtinus nuostatų pakeitimus.
Pastaba. Jei LŠF nuspręs rengti oficialias Lietuvos šachmatų varžybas šį savaitgalį, turnyras
bus nukeltas.

3. DALYVIAI

Dalyvauti kviečiami visi norintys šachmatininkai, kurių FIDE standartinių šachmatų reitingas
neviršija 2400. Startinis mokestis - 25€.

4. REGLAMENTAS

Turnyras vykdomas 9 ratų šveicariškąja sistema pagal FIDE greitųjų ir standartinių šachmatų
taisykles. Penktadienį bus žaidžiami 5 greitųjų ratai laiko kontrole – 12 min + 5 s
kiekvienam ėjimui. Šeštadienį ir sekmadienį - 4 standartinių ratai laiko kontrole 60 min +
30 s kiekvienam ėjimui.

Turnyras registruojamas FIDE.
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Turnyrą laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Esant vienodam rezultatui, vietos
nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:

1. Median-Buchholz'o koeficientas (atmetus blogiausiai sužaidusio varžovo rezultatą);
2. Pilnas Buchholz'o koeficientas;
3. Progreso koeficientas;
4. Berger'io koeficientas.

Pastaba. Vėlavimo laikas - 12 min greitųjų partijoje; 15 min standartinių partijoje.

5. REGISTRACIJA

Išankstinė registracija vykdoma iki kovo 16 d. imtinai, užpildžius elektroninę registracijos
formą: https://forms.gle/MAqpeRhoUScBEpUz6.

(QR - registracijos forma)

Jei dalyvis nėra registruotas FIDE, jis privalo nurodyti el. paštą bei tikslią gimimo datą. Taip
pat nurodyti atstovaujamą miestą.

Startiniai mokesčiai pervedami į VšĮ „AKA Šachmatai“ atsiskaitomąją sąskaitą SEB banke
iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Rekvizitai:

Adresas: Blindžių g. 29-6, LT-08111
Įmonės kodas: 306101315
Sąskaita: LT54 7044 0901 0353 7943
Banko kodas: 70440
Mokėjimo paskirtis: “Dalyvio mokestis”.

Spec. poreikių ar kitų reikalavimų turintys dalyviai apie tai praneša išankstinės registracijos
metu.

6. TURNYRO TVARKARAŠTIS

https://forms.gle/MAqpeRhoUScBEpUz6


Atvykimas į turnyrą ir registracija vykdoma iki penktadienio 17:30, atidarymas ir pirmojo
rato pradžia 17:35.

Data Laikas

Kovo 17
(Greitieji)

Atidarymas 17:30

I ratas 17:35

II ratas 18:15

III ratas 18:55

IV ratas 19:35

V ratas 20:15

Kovo 18
(Standartiniai)

VI ratas 11:00

VII ratas 15:30

Kovo 19
(Standartiniai)

VIII ratas 10:00

IX ratas 14:30

Uždarymas 18:00

7. NAKVYNĖ

Nakvynę siūlome viešbutyje „Grafaitė“, Aušros g. 1, Ginkūnai, Šiaulių rajonas. Kaina
nakčiai - 35€ asmeniui su pusryčiais.

8. APDOVANOJIMAI

Organizatorių garantuojamas 650€ piniginis prizinis fondas varžybų nugalėtojams
nurodytas 1 lentelėje.

1 lentelė. Apdovanojimai turnyro nugalėtojams.

Įskaita I vieta II vieta III vieta

Bendra 200€ + Taurė 150€ 100€

Moterų
U1800
U1500
U1200

50€



Dalyvis pretenduoja tik į vieną prizą.

Kontaktai pasiteiravimui įvairiais klausimais:  Kipras Eigminas (tel. +37061378153, el.
paštas kipras.eigminas@gmail.com).
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