
 Karaliaus Mindaugo greitųjų šachmatų turnyras –2012 

     

 

 

1.Rengėjas: ŠK „Margiris“                                                                                                            
2.Rėmėjai :Kauno šachmatų federacija, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities 
skyrius „Ketvirtoji valdžia“, Brg. Gen A.Gustaičio ŠK, Ūkio bankas.                                          
3.Laikas.Greitųjų šachmatų turnyras vykdomas 2012 m. liepos 6 d., penktadienį. Dalyvių 
registracija – nuo 10.00 iki 10.45. Varžybų pradžia -11.00. 
4.Vieta: Kaunas, lauko kavinė „Vasaros olimpas“, V.Putvinskio g. 48. 
5. Reglamentas: Varžybos vykdomos šveicariškąja sistema 9 ratais. Galvojimo laikas: po 
15 min. iki partijos pabaigos kiekvienam žaidėjui. Žaidžiama pagal FIDE greitųjų šachmatų 
reglamentą. Turnyras bus registruojamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaitai. 
6. Dalyviai: Turnyre gali žaisti visi norintys šachmatininkai, laiku pranešę rengėjams apie 
ketinimą dalyvauti. Turnyro rengėjai sudaro dalyvių sąrašą pagal registracijos eiliškumą ir 
pasilieka teisę nebepriimti paraiškų, kuomet žaidėjų sąrašas pasieks 64 asmenis.                  
7. Starto mokestis ir registracija 
Starto mokestis: 20 Lt.                                                                                              
Moksleiviai, senjorai – 15 Lt.                                                                                                
FM, WFM -15 Lt.                                                                                                                   
IM, WIM -10 lt.                                                                                                                      
GM, WGM –be mokesčio                                                                                          
Registruodamiesi nurodykite miestą, FIDE reitingą, moksleiviai ir senjorai – gimimo datą. 
Skatinama išankstinė registracija. Žaidėjai be išankstinės registracijos mokės +5 Lt. prie 
startinio mokesčio.                                                                                                                    
8. Nugalėtojų nustatymas 
Laimi dalyvis,surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal 
šiuos papildomus rodiklius: 
1) Buchholco koeficientas (medium); 
2) Buchholco pilnas koeficientas; 
3) progreso koeficientas; 



9. Prizai: Prizinio fondo dydis – 800 Lt. 
I vieta – 200 Lt. ir taurė 
II – 100 Lt. 
III – 80 Lt. 
IV – 70 Lt. 
V – 60 Lt. 
VI -50 Lt. 

 Atskiri prizai geriausiesiems: 
Moteriai (merginai, mergaitei)                                                           –  50 Lt.                                                                                  
Senjorui (1952 m. gimimo ir vyr.)                                                     –  50 Lt. 
Moksleiviui (-ei) (1994m. gimimo ir jaun.)                                       –  40 Lt. 
Žaidėjui, kurio FIDE reitingas <1800, tame tarpe be FIDE reitingo –  50 Lt.                
„Geriausiojo Mindaugo“ prizas                                                         –  50 Lt. 
Jei žaidėjas pretenduoja į kelis prizus, tai jam skiriamas vienas didžiausias prizas, nebent 
žaidėjas pageidautų kitaip. 
10.Vyr. teisėjas – FA Valerijus Jegorovas. Teisėjas – GM Šarūnas Šulskis   
11. Kontaktai: Š.Šulskis tel.+370 614 00377; e.p. gmsarunas@gmail.com                                         
V.Jegorovas  tel.+370 687 82289; e.p. vjegor@gmail.com             
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