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NUOSTATAI

1.  Tikslai ir uždaviniai

Populiarinti šachmatų žaidimą rajono, apskrities ir šalies vaikų tarpe, išaiškinti
pajėgiausius žaidėjus, kurie galėtų atstovauti rajonui ir apskričiai Lietuvos
pirmenybėse, skatinti vaikų ir jaunimo užimtumą ir domėjimąsi šia sporto
šaka.

2. Organizatoriai ir rėmėjai

Vilkaviškio raj. savivaldybė, Vilkaviškio Aušros gimnazija, Vilkaviškio  šachmatų
klubas „Širvinta“, Vilkaviškio kultūros centras, Vilkaviškio raj. sporto mokykla ir
kiti rėmėjai.

3. Vieta ir laikas

Varžybos įvyks Vilkaviškio Aušros gimnazijoje (Vienybės g. 52) balandžio 18 d.
(šeštadienį). Dalyvių atvykimas iki 10 val. 30 min., varžybų atidarymas 11 val.

4. Dalyviai

Varžybos vykdomos trijose amžiaus grupėse. A turnyras - vaikai, gimę 2003-
2000m. , B turnyras - vaikai, gimę 2004-2007m., C turnyras - vaikai gimę 2008
m. ir jaunesni.

Varžybose gali žaisti vaikai iš Vilkaviškio rajono, Marijampolės apskrities ir
svečiai iš kitų miestų. Norėdami dalyvauti turnyre paraiškas prašome siųsti
adresais: aretux.j@gmail.com, audrius@renaultclub.lt, arba turnyro
direktoriui Rolandui Martinkui tel. 8 615 97227, iki balandžio 15 d.
(trečiadienio), nurodant dalyvio vardą, pavardę ir gimimo metus (jei turi FIDE



ID), turnyrą. Dalyvių skaičius ribotas 130 dalyvių. Starto mokestis B ir C
grupėse 2 EUR., A grupėje 3 EUR. Starto mokestis bus panaudojamas
organizacinėms išlaidoms  ir dalyvių prizams.

5. Sistema ir reglamentas

Varžybos vykdomos šveicariška sistema 9 ratais. Kiekvienam žaidėjui partijai
skiriama po 12 min. + 5 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą arba po 15 min. jei
naudojami mechaniniai laikrodžiai.

6. Nugalėtojų nustatymas

Visose amžiaus grupėse nugalėtojai nustatomi pagal didesnę surinktų taškų
sumą. Esant vienodai taškų sumai, vietos nustatomos:

1. Pagal  M-Buchholco koeficientą,
2. Pilną Buchholco koeficientą,
3.  Progreso koeficientą.

7. Apdovanojimas

Visų trijų amžiaus grupių nugalėtojai (berniukai ir mergaitės) apdovanojami
taurėmis ir medaliais. B turnyre dalyviams (2004/2005 ir 2006/2007)
numatyti atskiri apdovanojimai. Dalyviai apdovanojami atminimo
dovanėlėmis.

Turnyro metu veiks kavinė.

Informacija tinklalapyje www.sirvinta.puslapiai.lt


