PATVIRTINTA
Asociacijos šachmatų klubo
“Juodasis rikis” prezidentas
Artūras Mecelis
Ukmergė, 2013-06-18

GREITŲJŲ ŠACHMATŲ TURNYRO „UKMERGĖ – 2013”
ir
„ŽAIBO“ ŠACHMATŲ TURNYRO „UKMERGĖ - 2013”,
VALSTYBĖS DIENAI – LIEPOS 06 - LIETUVOS KARALIAUS MINDAUGO
KARŪNAVIMO DIENAI PAMINĖTI,
NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai
Šachmatų turnyrai rengiami Valstybės dienai – Liepos 06 – Lietuvos Karaliaus Mindaugo
karūnavimo dienai paminėti. Varžybos vykdomos, siekiant populiarinti šachmatų sportą
suaugusiųjų bei moksleivių tarpe.
II. Vykdymo vieta ir laikas
Turnyrai organizuojami Sveikatingumo centre „SiNergija“ (Gruodžio 17-osios g. 52A, Ukmergė)
2013 m. liepos 06-07 d..
Greitųjų šachmatų turnyras „Ukmergė - 2013”, 2013 m. liepos 06 d. (šeštadienis)
Registracija iki 10.45 val. Pradžia – 11 val.
„Žaibo“ šachmatų turnyras „Ukmergė - 2013”, 2013 m. liepos 07 d. (sekmadienis)
Registracija iki 10.45 val. Pradžia – 11 val.
III. Dalyviai ir programa
Visi dalyviai žaidžia bendrai. Numatomos atskiros įskaitos pagal grupes: bendra (suaugusiųjų),
moterų, senjorų (g. 1953 m. ir vyresni - S60), jaunių (g. 1997 m. ir jaunesni - U16), jaunučių (g.
2001 m. ir jaunesni - U12), vaikų (g. 2005 m. ir jaunesni – U08), ukmergiškių. Priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus įskaitinių grupių gali būti nustatyta daugiau.
Sistema ir reglamentas: žaidžiama 9-13 turų šveicariškąja sistema pagal atitinkamas FIDE
šachmatų taisykles. Turų skaičius priklausys nuo dalyvių skaičiaus.
Laiko kontrolė – greitųjų šachmatų turnyre - 10 min.+ 5 s;
“žaibo“ šachmatų turnyre - 3 min + 2 s.
Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus varžybų vykdymo sistema ir reglamentas gali keistis.
Turnyrai registruojami FIDE greitųjų ir „žaibo“ reitingui apskaityti.
IV. Dalyvavimo sąlygos
Starto mokestis – 20 Lt;
jaunimui, moksleiviams, vaikams - (g. 1993 m. ir jaunesni) – 10 Lt.
Apie dalyvavimą pranešti telefonu ar el. paštu turnyro organizatoriams iki 2013 07 03 d. 20.00 val.
Paraiškoje nurodyti: dalyvio amžiaus grupę/turnyrą, vardą, pavardę, miestą, FIDE ID numerį ar
gimimo datą.

V. Apdovanojimas
Bendroje (suaugusiųjų), moterų, senjorų (g. 1953 m. ir vyresni - S60), jaunių (g. 1997 m. ir jaunesni
- U16), jaunučių (g. 2001 m. ir jaunesni - U12), vaikų (g. 2005 m. ir jaunesni – U08), ukmergiškių
grupėse, užėmusieji I-III vietas apdovanojami medaliais/prizais bei Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos Švietimo ir sporto skyriaus diplomais.
Turnyro nugalėtojui už I vietą – 150 Lt piniginis prizas (esant nemažiau 40 dalyvių).
VI. Kita informacija
1253 m. liepos 6-ąją dieną buvo karūnuotas pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas.
1251 metais Mindaugui priėmus krikštą, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė popiežiaus Inocento
IV Milane surašyta bule buvo paskelbta katalikiška Lietuvos karalyste. Tokiu būdu Lietuvos didysis
kunigaikštis, vėliau Lietuvos karalius Mindaugas žengė žingsnį Lietuvos valstybės tarptautinio
pripažinimo Europoje link. Vis dėlto karaliaus Mindaugo ir kunigaikštienės Mortos vainikavimas
buvo dar reikšmingesnis pasiekimas Lietuvai, kada popiežiaus įsaku buvo įkurta Lietuvos
vyskupija, o kartu ir Lietuvos valstybė.
1990 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas įstatymu
„Dėl švenčių dienų“ liepos 6-ąją – Mindaugo karūnavimo dieną – paskelbė Valstybės švente.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UAB “Rimjus” sveikatingumo centras “SiNergija”apjungia maitinimo (kavinė - baras), pramogų
(boulingas, biliardas, žaidimų automatai), sporto (treniruoklių salė), sveikatingumo (aerobikos,
masažo kabinetai), grožio (soliariumas), verslo (konferencijų salės) ir nakvynės (viešbutis)
paslaugas. Tai galimybė vienoje vietoje sočiai pavalgyti, gerai praleisti laiką su draugais, ramiai
pailsėti ar atsipalaiduoti. Plačiau www.sinergija.lt
Nakvynės sąlygos. Nakvynės paros kaina turnyro dalyviams ir juos lydintiems asmenims
sveikatingumo centro viešbutyje „SiNergija“ - 30 Lt vienam asmeniui, su pusryčiais +10 Lt. Vietų
rezervacija, išsamesnė informacija: el. p. ukcentras@gmail.com; tel. 8-698-88609, 8(340)59998.
Maitinimas. Turnyrų metu dirbs Sveikatingumo centro „SiNergija“ kavinė.
Turnyro partneris – Lietuvos šachmatų federacija (www.chessfed.lt)
VII. Turnyro organizatoriai
Asociacija šachmatų klubas “Juodasis rikis”
www.juodasisrikis.lt
Papildoma informacija, registracija
Vytautas Šlapikas tel. 8-614-09898, vytsla@gmail.com ;
Virginija Savickienė tel. 8-673-05778, virgasaviga@gmail.com ;
Vaidas Radzickas tel 8-640-69600, wr@takas.lt .
Registracija, dalyviai, rezultatai (realiu laiku):
www.chess-results.com/tnr104021.aspx?lan=30
www.chess-results.com/tnr104022.aspx?lan=30
Turnyro organizatoriai pasilieka teisę įsteigti papildomus prizus, daryti būtinus/reikalingus
nuostatų pakeitimus.

