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ŠACHMATŲ TURNYRO  ,,PILIGRIMŲ KELIAS“  NUOSTATAI   

 

I.  TURNYRO TIKSLAS IR VYKDYMAS  

 

 Šachmatų turnyras organizuojamas, vykdant Ukmergės rajono savivaldybės 

nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo projektą ,,Pasaulinis projektas – floristinio kilimo 

gamyba ir respublikinis šachmatų maratonas“. Šachmatų klubas ,,Juodasis rikis“ dalyvauja 

pasauliniame gėlių kilimų projekte piligrimų keliui Santiago de Compostela (Ispanija) pažymėti . 

Projekte dalyvauja 250 miestų iš 28 šalių. Piligrimai eidami Šv. Jokūbo keliu pasižymi didele  

ištverme, todėl ir turnyro formatas  yra šachmatininkų ištvermei ir meistriškumui neįprastomis  

sąlygomis  išbandyti. Varžybose gali dalyvauti įvairaus amžiaus šachmatininkai. Turnyro metu 

galėsite ne tik grožėtis Ukmergės miesto  panorama nuo Ukmergės  piliakalnio, kuris vienintelis 

Lietuvoje naktį yra apšviestas, pietauti ant Vilkmergės upelio kranto,  bet ir pamatyti kaip gaminami 

gėlių kilimai.  

Turnyras vyks laikantis nustatytų saugumo reikalavimų Lietuvoje dėl Covid.  

 

II.  VYKDYMO LAIKAS IR VIETA  

  Turnyras vyks 2021 m. liepos 24-25d.  kavinėje ,,Piliakalnio baras“ Vytauto g. 7, Ukmergė 

https://www.piliakalniobaras.lt/kontaktai . Turnyro metu veiks kavinė.  

Varžybų pradžia: A turnyras - 10.00 val. Registracijos patvirtinimas  9.00 - 9.30 val., B ir C turnyrai 

-  valanda iki turnyro pradžios. Kiekviename turnyre  gali dalyvauti nedaugiau nei 30 dalyvių.  

 III.  DALYVIAI  IR  PROGRAMA 

A turnyras – vaikai iki 10 metų (2011m. ir jaunesni). Pradžia 10.00 val. Registracijos patvirtinimas 

iki 9.30val.  

Žaidžiami 7 ratai šveicariška sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė  po 10 

min + 3 s už kiekvieną padarytą ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Turnyras 

registruojamas FIDE greitųjų   šachmatų reitingo apskaičiavimui. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus 

sistema ir reglamentas gali keistis. Numatoma pietų pertrauka 12.00-13.00 val. Turnyro metu veiks 

kavinė. Numatoma turnyro trukmė 10.00- 14.45 

B turnyras – jauniai iki 14 metų  (2007m. g. ir jaunesni) Pradžia 15.30 val. Registracijos 

patvirtinimas iki 14.30 val.  

Žaidžiami 7 ratai šveicariška sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė  po 10 

min + 3 s už kiekvieną padarytą ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Turnyras 

registruojamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaičiavimui.  Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus 

sistema ir reglamentas gali keistis. Pietų pertrauka nenumatyta, galima  papietauti kavinėje prieš 

turnyrą arba po turnyro. Numatoma turnyro trukmė 15.30  – 19.15 val.  

C turnyras – visi norintys. Pradžia 24 d.  20.00 val. Pabaiga  25 d. 10.00 val. Registracijos 

patvirtinimas 24d.  iki 19.00val.   

Vaikai iki 14 m. gali dalyvauti tik prižiūrimi vieno iš tėvų ar globėjų. Visi nepilnamečiai gali dalyvauti 

tik su raštišku tėvų leidimu. Organizatoriai neatsako už dalyvių sveikatą ir saugumą.  

Turnyras vyks trim etapais: 

https://www.piliakalniobaras.lt/kontaktai
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I turnyras Žaidžiami 7 ratai šveicariška sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko 

kontrolė  po 15 min + 3 s už kiekvieną padarytą ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. 

Turnyras registruojamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaičiavimui.  

Numatoma naktipiečių  pertrauka 30-40 min.  

II turnyras  Žaidžiami 9 ratai šveicariška sistema . Laiko kontrolė  po 7min + 3 s už kiekvieną 

padarytą ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Reitingai neskaičiuojami . 

III turnyras  Žaidžiami 7 ratai po du kartus (juodais -baltais su tuo pačiu varžovu) šveicariška 

sistema pagal FIDE žaibo  šachmatų taisykles. Laiko kontrolė  po 3 min + 2 s už kiekvieną padarytą 

ėjimą kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. Reitingai neskaičiuojami . 

 Numatomas turnyro uždarymas  25d.(sekmadienį) 10 val.  

 

IV.  DALYVAVIMO  SĄLYGOS 

 

Apie dalyvavimą pranešti turnyro organizatoriams el. paštu virgin.savickiene@gmail.com ir 

kopija vyr. teisėjui Vaidui Radzickui  vaidas@juodasisrikis.lt   iki 2021 m. liepos 15d. 

Paraiškoje nurodyti: turnyro/dalyvio amžiaus grupę, vardą, pavardę, miestą. Neturintiems 

ELO ID būtina nurodyti gimimo datą ir elektroninį pašto adresą. 

Starto mokestis   A, B , C turnyrai 10 Eur . 

 

 

V.  NUGALĖTOJŲ  APDOVANOJIMAS 

 

           A  turnyras: Nugalėtojas/-a apdovanojami taure, 1-5  vietų laimėtojai apdovanojami 

medaliais. Numatomi papildomi prizai. Pirmos 5 vietos patenka į kitą etapą. Dalyviui iškovojus 

teisę dalyvauti B turnyre  ir atsisakius ,  vieta atitenka sekančiam pareiškusiam norą dalyvauti 

turnyre. Apie norą dalyvauti kitame etape dalyvis įsipareigoja pranešti iškart po rezultatų 

paskelbimo. Patekus į kitą turnyrą papildomai starto mokesčio mokėti nereikia.  

                 B turnyras : Nugalėtojas/-a apdovanojami taure, 1-5  vietų laimėtojai apdovanojami  

medaliais. Numatomi papildomi prizai. Pirmos 5 vietos patenka į kitą etapą. Dalyviui iškovojus teisę 

dalyvauti C  turnyre ir atsisakius , vieta atitenka sekančiam pareiškusiam norą dalyvauti turnyre.  Apie 

norą dalyvauti kitame etape dalyvis įsipareigoja pranešti iškart po rezultatų paskelbimo. Patekus į kitą 

turnyrą papildomai starto mokesčio mokėti nereikia. 

                  C turnyras : Turnyro nugalėtojas/-a nustatomi susumavus trijų turnyrų rezultatus. 

Nugalėtojas/-a apdovanojami taure, 1-3 vietų laimėtojai apdovanojami medaliais ir piniginiais 

prizais:  

I vieta - 130eur,  

II vieta- 100eur, 

III vieta – 80eur.  

 Jauniai ( 2005m. ir jaun. )  

I vieta - 60eur, II vieta- 40eur, III vieta – 30eur.  

Geriausias ukmergiškis – 30eur.  

Jeigu žaidėjas(a) iškovoja kelis prizus skirtingose kategorijose, įteikiamas tik vienas didžiausias 

prizas. 

Piniginiai prizai garantuojami , jei C turnyre dalyvaus nemažiau kaip 30 dalyvių ir nemažiau  5 

dalyviai grupėje.    Numatomi papildomi prizai. 

  

 

VI.  TURNYRO REMĖJAI IR ORGANIZATORIAI 

 

Turnyro partneriai ir rėmėjai  : Ukmergės rajono savivaldybės administracija, UAB ,,Lorevitas“, 

,,Piliakalnio baras“.  

Turnyrą vykdo Asociacija šachmatų klubas “Juodasis rikis”.  
 Organizatoriai pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus. 

Papildoma informacija, registracija 

 Vaidas Radzickas tel 8-640-69600, vaidas@juodasisrikis.lt 
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Virginija Savickienė tel. 8-673-05778, virgin.savickiene@gmail.com  

mailto:virgin.savickiene@gmail.com

