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2011 METŲ LIETUVOS MOKINIŲ KOMANDINIŲ ŠACHMATŲ PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti šachmatų žaidimą tarp mokinių.
2. Ugdyti žaidėjų meistriškumą.
3. Išaiškinti Lietuvos vaikų ir jaunučių pajėgiausias komandas.

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

4.  Pirmenybes  organizuoja  ir  vykdo  Lietuvos  mokinių  ir  studentų  sporto  centras

(toliau – LMSSC) kartu su Panevėžio kūno kultūros ir sporto centru, Vilniaus miesto šachmatų ir

šaškių mokykla.

III. PIRMENYBIŲ DALYVIAI 

5. Komandinių šachmatų pirmenybių dalyvių amžiaus grupės:

5.1. vaikų grupė (gim. m. 2000 ir jaunesni);

5.2. jaunučių grupė (gim. 1997 m. ir jaunesni).

6. Komandų sudėtis: 

6.1. vaikinų komanda – 5 dalyviai ir treneris;

6.2. merginų komanda – 3 dalyvės ir treneris.

IV. PIRMENYBIŲ LAIKAS IR VIETA

7. Lietuvos vaikų (gim. 2000 m. ir jaunesnių mergaičių ir berniukų) komandinės
šachmatų  pirmenybės vyks 2011 m. gegužės 7–8 d. Panevėžio kūno kultūros ir sporto centre,

Elektros g. 11, Panevėžys: 

7.1. atvykimas – 2011 m. gegužės 7 d. iki 12.00 val.;

7.2.  informaciją  apie  pirmenybes  teikia  vyriausioji  pirmenybių  teisėja  Salvinija

Gabrilavičienė, tel. 8 614 38802;

7.3. apie dalyvavimą pirmenybėse informuoti vyriausiąją pirmenybių teisėją iki 2011

m. gegužės 3 d.

8.  Lietuvos  jaunučių  (gim.  1997  m.  ir  jaunesnių  mergaičių  ir  berniukų)

komandinės  šachmatų  pirmenybės  vyks  2011  m.  spalio  21–23 29-30 d.  Vilniaus  miesto

šachmatų ir šaškių mokykloje, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius:

8.1. atvykimas į pirmenybes – 2011 m. spalio 21  29 d. iki 12.00 val.;

8.2.  informaciją  apie  pirmenybes  teikia  vyriausiasis  pirmenybių  teisėjas  Richardas

Fichmanas, tel. (8 5) 272 7477;

8.3. apie dalyvavimą pirmenybėse informuoti vyriausiąjį pirmenybių teisėją iki 2011

m. spalio 17  27 d.

PASTABA.  Dalyvavimo  sąlygos  nustatomos  pirmenybių  vykdymo  dieną,  teisėjų
pasitarime.



V. FINANSAVIMAS

9.  Dalyvavimo  pirmenybėse  ir  nakvynės  išlaidas  apmoka  komandiruojanti

organizacija. Nakvynės kaina – 30,00 Lt.

VI. APDOVANOJIMAI

10. Komandos nugalėtojos apdovanojamos LMSSC taurėmis, medaliais ir diplomais.

Komandos prizininkės – medaliais ir diplomais.

____________________________
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