
ŠACHMATAI

2013 m. birželio  29-30  d.

Viešbučio „Amberton Klaipėda“ konferencijų centras,

 Naujojo Sodo g. 1, Klaipėda

2013.06.29 ŠEŠTADIENIS

Dalyvių registracija: 11.00 - 13.00 val.

PIETŪS  nuo 12.30 val.

VARŽYBŲ ATIDARYMAS 14.00 val.

I ratas  14.00 val.

II ratas  15.15 val.

III ratas  16.30 val.

IV ratas  17.45 val.

Išvykimas į šventę 19.00 val.

2013.06.30 SEKMADIENIS

V ratas 10.00 val.

VI ratas 11.15 val.

PIETŪS  12.30 val.

VII ratas 13.30 val.

VIII ratas 14.45 val.

VARŽYBŲ UŽDARYMAS 16.15 val.

Varžybos − individualiosios.

Finalinės varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 ratais pagal FIDE greitųjų šachmatų 

taisykles.  Laiko  kontrolė  –  25  min.  plius  10  sek.  už  kiekvieną  padarytą  ėjimą.  Zoninėse 

varžybose gali būti skirtinga greitųjų šachmatų laiko kontrolė.

Varžybose  gali  dalyvauti  sportininkai,  kurie  atitinka  bendrųjų  2013  m.  IX  pasaulio 

lietuvių sporto žaidynių nuostatų reikalavimus. Į finalinį etapą kviečiami:

1) 22 užsienio lietuvių kilmės šachmatininkai;

2)  2013  m.  šių  Lietuvos  šachmatų  čempionatų  prizininkai:  po  3  vaikų  (berniukų  ir 

mergaičių  iki  10  metų);  po  3  jaunučių  (berniukų  ir  mergaičių  iki  12  metų);  po  3  jaunučių 



(berniukų ir mergaičių iki 14 metų); po 3 jaunių (vaikinų ir merginų iki 16 metų); po 3 jaunių 

(vaikinų  ir  merginų  iki  18  metų);  po  3  jaunimo  (vaikinų  ir  merginų  iki  20  metų);  po  3 

suaugusiųjų (vyrai ir moterys, amžius neribojamas). 16 dalyvių iš zoninių varžybų.

Sportininkai savo dalyvavimą finalinėse varžybose turi patvirtinti ne vėliau kaip iki 2013 

m. birželio 11 d.

Varžybų nugalėtoju tampa dalyvis,  surinkęs daugiausia taškų. Jei taškų surenkama po 

lygiai, vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 

1) Buchholco koeficientas (media, atmetus blogiausią varžovo rezultatą); 

2) Buchholco koeficientas; 

3) progreso koeficientas; 

4) pergalių skaičius; 

5)  tarpusavio  žaibo  partija  (baltiesiems  skiriama  5  min.,  juodiesiems  4  min.,  lygiųjų 

atveju  aukštesnė  vieta  atitenka  žaidėjui,   žaidusiam  juodaisiais,  taikoma  tik  1–3  vietų 

nustatymui).

Taip pat vykdoma jaunučių (berniukų ir mergaičių iki 14 m.), jaunių (vaikinų ir merginų 

iki 18 metų), jaunimo (vaikinų ir merginų iki 20 metų) ir moterų rezultatų įskaita. 
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