
II Aido Labucko atminimo greitųjų šachmatų turnyras 

                                     

1. Organizatoriai -  Kauno šachmatų federacija, šachmatų klubas „Margiris“, Brg. Gen. A.Gustaičio ŠK  ir 

a.a. A.Labucko šeima. 

2. Tikslas – skiriama pagerbti ilgamečio ŠK „Margiris“ klubo nario, tarptautinio meistro Aido Labucko 

(1968-2013) atminimą ir įprasminti jo indėlį į Lietuvos šachmatų raidą. 

3. Varžybų vieta – Kauno įgulos karininkų ramovė, Mickevičiaus g. 19, Aktų salė (II aukštas) 

4.  Data.  2015 m. balandžio 19d., sekmadienis.  Dalyvavimo patvirtinimas žaidimo vietoje - nuo 8.30 iki 

9.45. Atidarymas  -10.00. Po 5 sužaistų ratų bus skelbiama pietų pertrauka. 

5. Varžybų sistema ir reglamentas. Bus žaidžiami atskiri „Meistrų“ (A) ir „Pradedančiųjų“ (B)  turnyrai. 

„A“ turnyre žaidžia suaugusieji ir tie moksleiviai, kurių dalyvavimą patvirtins teisėjų kolegija. „B“ 

turnyre dalyvauja vaikai iki 12 metų (2003 m. gim. ir jaunesni). Teisėjams leidus, gali dalyvauti ir 

2002m. gimęs vaikas, jeigu jam dar nėra sukakę 13 metų.  

Abieji turnyrai žaidžiami 9 ratų šveicariškąja sistema, laikantis FIDE greitųjų šachmatų taisyklių. 

Žaidėjui partijai skiriama 10 min. + 5 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo. Turnyrai registruojami FIDE 

greitųjų šachmatų reitingo apskaitai. 

6. „A“ turnyro prizinis fondas – 500 eurų  

 

Pagrindiniai  prizai 
Moterys (merginos, 

mergaitės) 
Kitų kategorijų nugalėtojai 

I vieta – taurė ir 100 E I vieta -60 E Senjorai (nuo 60 m.) -     30 E 

     II vieta                 70 E II vieta -30 E Moksleiviai (iki 18 m.) - 20 E 

     III vieta                60 E  Moksleiviai (iki 14  m.) - 20 E 

     IV vieta                50 E  FIDE rtg. iki 1800        -   20 E 

      V vieta                40 E   

 

Prizai nedalijami. Taškų lygybės atveju užimtos vietos nustatomos pagal sekančius papildomus rodiklius: 

1) koefic. „Buchholcas-1“ ; 2) Buchholco kfc. ; 3) progreso kfc.; 4) Arranzo kfc.; 5) Bergerio kfc. 

„ A“ turnyro starto mokestis: 

 

Suaugusieji Moksleiviai Senjorai GM, WGM IM, WIM 

10 E 7 E 5 E Be mokesčio 5 E 

 

             Žaidėjas gali pelnyti tik vieną prizą. Užėmus prizines vietas keliose kategorijose, parenkamas didesnis.  

„B“ turnyre 1-3 vietas užėmę berniukai ir mergaitės apdovanojami diplomais ir atminimo dovanėlėmis. 

„B“ turnyro starto mokestis -5 E 

7. Kontaktai ir registracija. Būtina išankstinė registracija, nurodant gimimo metus. Ji vykdoma iki 

balandžio 17 d. Žaidėjų sąrašas sudaromas pagal registracijos pirmumą. Dalyvių skaičiui „A“  turnyre 

pasiekus 80 asmenų, o „B“ turnyre -30 asmenų, teisėjai pasilieka teisę registraciją nutraukti. 

Vyr. teisėjas  FA Donatas Vaznonis tel. +8 61723172;      e.p. donatas_vaznonis@inbox.lt 

Teisėjai:         NA Algirdas Rauduvė tel. +370 68214925 ; e.p. algirdas52@yahoo.com 

                      NA Šarūnas Šulskis tel. +370 61400377 ;      e.p. gmsarunas@gmail.com 


