
2019 M. SŪDUVOS ŠACHMATŲ LYGOS 

NUOSTATAI 

 

1. Organizatoriai 

Sūduvos šachmatų lygą (toliau SŠL) organizuoja Vilkaviškio šachmatų klubas "Širvinta", remia 

Marijampolės šachmatų klubas "Sūduva", kiti rėmėjai. 

 

2. Tikslai 

Populiarinti šachmatų sportą Sūduvos krašte, sudaryti galimybes klubų komandoms varžytis tarpusavyje, 

suaktyvinti šachmatų klubų veiklą ir išaiškinti pajėgiausias šio krašto šachmatų komandas. 

 

3. Varžybų sistema, laikas ir vietos 

Sūduvos šachmatų lyga vyks: a) ratų sistema, esant 6 ir mažiau dalyvaujančių komandų, b)  šveicariška 

sistema 5 ratais, jei komandų yra 7 - 12. Visos dalyvaujančios komandos žaidžia kartu vienoje vietoje. 

Varžybas numatoma vykdyti per 2 savaitgalius.  

Varžybų vieta parenkama atsižvelgiant pagal komandų dalyvių pasiūlymus. Preliminarios varžybų datos: 

I etapas - lapkričio 9 d. Marijampolėje , II etapas - gruodžio 7-8 d. Vilkaviškyje. 

 

4. Dalyviai 

Dalyvauja Sūduvos krašto šachmatų klubų, sporto mokyklų ar kitų organizacijų komandos. Gali būti 

kviečiamos ir gretimų regionų komandos. Dalyvių skaičius ribotas - 12 komandų. 

 

5. Dalyvavimo sąlygos 

SŠL komandos dalyvavimo mokestis yra 40 eurų + 4 eurai (LŠF ir FIDE mokestis) kiekvienam dalyviui. 

Mokestis sumokamas atvykus į I-ąjį etapą.  

Komandų, atstovaujančių tam pačiam klubui skaičius neribojamas. Keliones, nakvynės ir kitas su 

dalyvavimu lygose susijusias išlaidas apmoka klubai, kurių komandos dalyvauja SŠL, arba komandas 

komandiruojančios organizacijos.  

 

6. Komandos sudėtis 

SŠL komandos sudėtis - 4 bendros lentos. Paraiškoje galima nurodyti iki 8 komandos narių. Lentų eilės 

tvarka atskiruose mačuose išdėstoma pagal komandos narių eilės seką paraiškoje. Tas pats žaidėjas 

(žaidėja) gali būti tik vienos komandos paraiškoje. 

Komandos paraiškoje legionierių (užsienio šalių šachmatų federacijų narių) skaičius neribojamas, tačiau 

atskiruose mačuose gali dalyvauti ne daugiau negu 1 legionierius.  

 

7. Dalyvių teisės ir pareigos  

Organizatoriai įsipareigoja nekeisti nuostatų prasidėjus sezonui. 

 

8. Sankcijos už įsipareigojimų nevykdymą 

SŠL dalyviams nesilaikant įsipareigojimų SŠL vyr. teisėjas atitinkamų komandų atžvilgiu gali imtis šių 

sankcijų: 

1. Įspėjimas.  

2. Piniginė bauda iki 20 eurų. 

3. Pašalinimas iš SŠL. 

 



9. Reglamentas 

Varžybos vykdomos pagal FIDE šachmatų taisykles. Laiko kontrolė: 60 minučių pridedant po 30 

sekundžių po kiekvieno padaryto ėjimo.  

Jei žaidėjas, registruotas mače, vėluoja daugiau kaip 30 min. - jam užskaitomas pralaimėjimas. Jei vienos 

komandos daugiau kaip pusė mače registruotų žaidėjų, vėluoja daugiau kaip 30 min. SŠL komandai 

užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:4. Mače nedalyvaujančiai SŠL komandai (be pateisinamos 

priežasties) taip pat užskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0:4. Abiem paskutiniais atvejais tolesnį 

nedalyvavusios komandos likimą lygoje sprendžia varžybų vyr. teisėjas. 

Turnyrai registruojami FIDE. Rezultatų ataskaitoje FIDE fiksuojamas 2019-11-01 dalyvių ELO reitingas.  

 

10. Varžybų laikas preliminarus:  

žaidžiant 2 ratus per savaitgalį: šeštadienį 10.00 val. ir 14.00 val.,  žaidžiant 3 ratus per savaitgalį: 

šeštadienį 10.00 val. ir 14.00 val., sekmadienį - 11.00 val. 

 

11. Nugalėtojų nustatymas 

Laimi komanda, surinkusi daugiausiai taškų už mačus (už pergale skiriami du taškai, už lygiąsias - vienas 

taškas). Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 1) pagal visus 

komandos narių surinktus taškus, 2) Bergerio koeficientas 3) visų varžovų surinktų taškų suma 

(Buchholcas), 4) visų varžovų surinktų taškų suma, išskyrus blogiausią rezultatus (mažiausiai "lentų" 

taškų) pasiekusius varžovus (Medium Buchholcas). Jei varžybos bus vykdomos ratų sistema: 1) pagal 

visus komandos narių surinktus taškus, 2) Bergerio koeficientas, 3) tarpusavio susitikimo rezultatas, 4) 

lentų rodiklių koeficientas. 

 

12. Apdovanojimai 

Visi SŠL komandų mokesčiai (starto mokesčiai, galimos piniginės baudos ir pan.) patenka į bendra SŠL 

piniginį fondą. Visas fondas skiriamas komandų prizams tokia tvarka: I vieta - 50 %,  II vieta - 30 %, III 

vieta - 20 %. Minimalus I-osios vietos prizas - 300 eurų. 

Suradus SŠL papildomų rėmėjų, prizinis fondas gali būti padidintas. Medalius ir diplomus gauna tik tie 

komandų-prizininkių žaidėjai, kurie sužaidė bent 2 partijas.  

 

13. Registracija, paraiškos 

Paraiškos teikiamos varžybų vyr. teisėjui NA Kęstučiui Norkeliūnui el. paštu  knorkeliunas@gmail.com . 

Komandų, norinčių dalyvauti 2019 m. sezone paraiškos pateikiamos iki 2019 m. lapkričio 4 d. Paraiškos 

su komandų narių pilnais sąrašais turi būti pateiktos iki 2019 m. lapkričio 8 d. 

Dalyvius paraiškoje prašome nurodyti lentų eilės tvarka: vardą, pavardę, tikslią gimimo datą, FIDE 

reitingą, tikslų komandos pavadinimą, komandos kapitono telefono numerį, pašto ar elektroninio pašto 

adresą. Komandos turi nurodyti naudojamo pavadinimo trumpinį. 

Prieš kiekvieną etapą komandų vadovai pateikia informacija ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki etapo 

pradžios. 

 

14. Informacija  

Oficiali informacija apie SŠL skelbiama Vilkaviškio šachmatų klubo svetainėje www.sirvinta.puslapiai.lt 

ir Lietuvos šachmatų federacijos svetainėje www.chessfed.lt.  


