
Puoselėkime šachmatų kultūrą  – už geresnius šachmatus!

Vilnius, 2014-01-05

Mieli šachmatininkai,

Zchess  komanda pristato Jums šachmatų turnyrų su klasikine laiko kontrole vystymo idėją
Lietuvoje 2014 metais ir vėliau. Šachmatai profesinėje karjeroje žmogui duoda labai daug, padėdami
ugdyti  svarbius  įgūdžius  ir  metodikas  plačiai  naudojamas  šiuolaikiniame  verslo  pasaulyje.
Gyvendami  Lietuvoje  ir  turėdami  lėšų  šachmatams  norime  kiekvienam  šachmatininkui  suteikti
galimybę džiaugtis klasikinių šachmatų varžybų atmosfera. Aukime kartu.

Tikimės, kad mūsų pastangos planuojant ir vykdant klasikinių šachmatų turnyrus Lietuvoje
padės Lietuvos šachmatų federacijai siekti savo tikslų.

Tegu klasikinių šachmatų gyvenimas Lietuvoje taps kokybiškesnis: daugiau turnyrų, daugiau
prizų, daugiau bendravimo, daugiau draugų, daugiau džiaugsmo. Kartu kurkime šachmatų kultūrą
Lietuvoje – už geresnius šachmatus!

Nuoširdžiai Jūsų,

Zchess komanda:

Max Zavanelli, ZPR International, Inc. ir UAB “ZPR Service Company” savininkas

 Alius Mikėnas, Šachmatininko Vlado Mikėno fondo Prezidentas

Laimonas Kudžma, Šachmatų mokyklos „Vilniaus fortas“ direktorius
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Zchess MANIFESTAS,

arba Zchess komandos organizuojamų šachmatų renginių standartiniai reikalavimai dalyviams

Šis  dokumentas  nurodo kryptį,  kuria  Zchess komanda  eina  vystydama  klasikinius  šachmatus,  bei
atsako į kai kuriuos dažnai užduodamus klausimus (DUK).

Esame atviri naujoms idėjoms ir konstruktyviai kritikai, raginame savanorius ir geros valios žmones
jungtis prie mūsų. Norite patarti ar paklausti? Susiekite su mumis elektroniniu paštu  Zchess[at]sachmatai.lt
bei telefonu +370 672 58768 (http://www.sachmatai.lt/Zchess)

Ką mes DAROME  :
• Mes  planuojame,  organizuojame  ir  vykdome  šachmatų  turnyrus  Lietuvoje  registruotus  FIDE  su

klasikinėmis laiko kontrolėmis  [šachmatų mokykla „Vilniaus fortas“ taip pat organizuoja ir vykdo
greitųjų šachmatų (rapid) bei žaibo šachmatų (blitz) turnyrus];

• Turnyruose,  kuriuose  žaidžiama  viena  partija  per  dieną,  laiko  reglamentas  yra  90  minučių
pirmiesiems 40-iai ėjimų, bei 30 minučių iki partijos pabaigos (kiekvienam varžovui), už kiekvieną
ėjimą pridedant po 30 sekundžių;

• Turnyruose, kuriuose būna žaidžiamos dvi partijos per dieną, laiko reglamentas yra be pridėjimo: 90
minučių pirmiesiems 40-iai ėjimų, bei 30 minučių iki partijos pabaigos (kiekvienam varžovui).  Tai
leidžia mums planuoti rytinio rato pabaigą bei popietinio rato pradžią, o žaidėjams - atsigauti po kovų;

• Partijos paprastai  žaidžiamos ryte,  10:00 val. vietos laiku (turnyro pirmojo rato partijos nukeliamos
11:00  valandai  dėl  dalyvių  registravimo  ir  varžybų  atidarymo  ceremonijos).  Tai  leidžia  mums
išnaudoti  dienos  šviesą,  o  vakarus  skirti  poilsiui  ir  bendravimui,  jei  tik  nėra  žaidžiama popietinė
partija,  kuri  paprastai  prasideda 16:00 val. Mes sunkiai  įsivaizduojame galimybę tobulai  suderinti
darbą ir vakarinį žaidimą (ypač jei turnyrai vyksta už miesto), tad raginame pasirinkti labiausiai Jums
tinkančius turnyrus ir skirti tam laiko;

• Turnyrai  yra  skirtingos  trukmės:  kai  kurie  jų  trunka  savaitę  (paprastai  nuo  sekmadienio  iki
šeštadienio), kiti vykdomi savaitgaliais bei švenčių dienomis (žaidžiami 4-6 ratai);

• Dauguma turnyrų yra asmeninės varžybos, kai kurie jų – komandinės varžybos;
• Turnyrai  skiriasi  klase –  mėgėjų  turnyrai  yra  apribojami  2000  ELO  taškų  reitingu,  o  atviruose

turnyruose gali varžytis visi, įskaitant profesionalius žaidėjus;
• Mes savo turnyruose kviečiame dalyvauti visus šachmatininkus pagal konkrečių varžybų nuostatus,

tačiau esama ir išimčių (žr. skyrelį „Kas mums NEPRIIMTINA“);
• Mes pasiliekame teisę  atsisakyti  registruoti žaidėjus be kokių paaiškinimų ir diskusijų;  dauguma

tokio pobūdžio atsisakymų bus iššaukti pačių dalyvių elgesio ankstesnių turnyrų metu (žr. skyrelį „Kas
mums NEPRIIMTINA“). Tais atvejais, kai bendradarbiaujama su Lietuvos šachmatų federacija (pvz.,
nacionalinio senjorų čempionatų metu), mes solidarizuojamės su pastarąja. Iškilus teisiniams ginčams
vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teise;

• Dalyvių amžius turnyruose nėra ribojamas, išskyrus Lietuvos senjorų čempionatą ir panašiai;
• Dalyvį, kuriam turnyro metu yra mažiau nei 16 metų, privalo  lydėti suaugęs asmuo (tėvai/globėjai,

treneris ir pan.). Išimtis – jaunasis šachmatininkas gyvena tame pačiame mieste ir nakvoja namuose;
• Turnyruose dalyvaujantys žaidėjai, kurie neturi FIDE reitingo, neturi teisės varžytis dėl pagrindinių

piniginių prizų, išskyrus žaidėjų be reitingo, gražiausios partijos prizus ir t.t.;
• Bendradarbiaujame su Lietuvos šachmatų federacija. Planuodami bei vykdydami Zchess renginius 

juos suderiname su LŠF renginių kalendoriumi;
• Mes iš anksto ir detaliai planuojame renginių sąrašą, todėl jų vykdymo vieta, laikas bei reglamentas

nesikeis (nebent padidės prizinis fondas). Jūs ir Jūsų šeimos nariai galės iš anksto planuoti dalyvavimą
varžybose;

• Varžybų nuostatus rengiame lietuvių ir anglų kalbomis (pastaroji yra viena iš oficialių FIDE kalbų),
kurias laikysime mūsų organizuojamų renginių oficialiomis kalbomis. Mūsų organizatoriai,  turnyro
direktorius, sekretorius bei arbitrai susikalbės su dalyviais ir rusų kalba;

• Renginių anonsus bei nuostatus skelbiame internete (www.chessfed.lt, www.sachmatai.lt  , 
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www.sachmatai.lt/  Z  chess) ir kviečiame Jus prisidėti skleidžiant juos savo aplinkoje;
• Mes rūpinamės kuo geriausiomis turnyro dalyvių žaidimo sąlygomis, svarbiausiomis iš jų laikydami

apšvietimą ir gryną orą (kondicionavimas - vasarą, šildymas - šaltuoju metų laiku);
• Deramės  su  viešbučiais  dėl  geriausių  kainų  pasiūlymų  mūsų  renginių  dalyviams,  dėl  papildomų

paslaugų,  įtraukiamų  į  varžybų  dalyvio  paketą:  ankstyvas  atvykimas,  nemokamas  automobilio
parkavimas,  didžiausios  įmanomos  nuolaidos,  specialus  meniu,  nemokamas  bevielis  internetas,
nemokamas paplūdimys, vėlyvas išvykimas, stalo teniso, biliardo stalai ir t.t. tam, kad Jūs galėtumėte
iš anksto planuoti savo išlaidas;

• Organizuodami ir vykdydami šachmatų turnyrus mes nesiekiame pelno – atvirkščiai, mes leidžiame
jau uždirbtus pinigus šachmatams. Šiuo klausimu mes esame kiekvieno Jūsų pusėje, siekiant gauti
kuo kokybiškesnes paslaugas už gerą kainą;

• Mes rūpinamės Jūsų  laisvalaikiu ir poilsiu.   Po šachmatų partijos nemokamai siūlome didžiuosius
šachmatus,  greitųjų/žaibo  turnyrus  vakarais,  meistrų  ir  didmeistrių  šachmatų  paskaitas,  partijų
komentavimą analizės kambaryje, prailgintas baro darbo valandas, vakarinius kino seansus, smiginio,
sportinio pokerio turnyrus (žr. kiekvieno konkretaus renginio tvarkaraštį);  

• Mums rūpi viešbučių, kuriuose Jūs apsistosite,  paslaugų standartai: individualus dušas/vonia, WC,
stalelis partijų peržiūrai, šaldytuvas, internetas. Ir, žinoma, viskas geresnėmis nei įprastai kainomis!

• Mums rūpi Jūsų komfortas ir jauki atmosfera restoranuose su gerais patiekalais už protingą kainą.
• Mes siūlome Jums patogią žaidimo erdvę -  stalai nuo 100x70 iki 140x90 cm dviems žaidėjams, bei

nuo 150x75 iki 180x90 cm keturiems žaidėjams;
• Mes  siūlome  nulinį  starto  mokestį –   tokiu  atveju  patekimas  į  mūsų  organizuojamus  FIDE

registruotus turnyrus su klasikine laiko kontrole kainuos Jums tik 10,- LTL (žr. žemiau);
• Lietuvos šachmatų federacija renka 10,- LTL turnyro dalyvio mokestį nuo kiekvieno dalyvio FIDE

registruotų turnyrų reitingų apskaičiavimui.  Mokestis turi  būti  sumokėtas žaidimo vietoje, dalyviui
atvykus į turnyrą ir registruojantis sekretoriate. Išimtinais atvejais gali būti leidžiama pradėti turnyrą
nesumokėjus  šio  mokesčio.  Mokestį  būtina  sumokėti  pirmąją  varžybų  dieną,  priešingu  atveju
pasiliekame teisę sustabdyti žaidėjo dalyvavimą turnyre;

• Mes siūlome Jums  nemokamą mineralinį vandenį (negazuotą bei gazuotą) žaidimo salėje – Ačiū
mūsų rėmėjams Birštono Mineraliniams Vandenims!

• Mes siūlome Jums nemokamą kavą ir arbatą turnyro salėje;
• Turnyro metu galėsite įsigyti šachmatų literatūros, inventoriaus, atributikos ir suvenyrų;
• Mes turnyro dalyviams siūlome atskirą analizės kambarį, kur Jūs ir Jūsų varžovas galėsite nustatyti

objektyvią tiesą iškart po sužaistos partijos, sekdami karštais kovos pėdsakais;
• Mes pasirūpiname rūbine šachmatų renginio metu, kur jūs galėsite palikti viršutinius rūbus, skrybėles

bei  skėčius,  pasikeisti  avalynę  (profesionalai  taip  daro!),  tačiau  negalime  garantuoti bei  būti
atsakingais už ten paliktus vertingus daiktus (pinigines, raktus, dokumentus, juvelyrinius gaminius,
mobiliuosius telefonus, kompiuterius ir pan.);

• Mes  siūlome  Jums  nemokamą registravimąsi ir  maloniai  kviečiame  registruotis  iš  anksto  mūsų
turnyruose  el.  paštu –  tai  leis  mums suplanuoti  ir  pasiruošti  kiekvienam renginiui (žaidimo salė,
įranga, viešbutis, maitinimas, papildomos paslaugos). Tuo atveju, jei staiga pasikeistų Jūsų sprendimas
dalyvauti  turnyre (liga,  komandiruotė ar dar 999 priežastys),  prašome nedelsiant  bei kuo anksčiau
informuoti turnyro direktorių;

• Kai užpildomos visos numatytos turnyro dalyvių vietos,  išankstinė registracija yra sustabdoma ir
nauji žaidėjai yra registruojami laukimo eilėje. Atsilaisvinusią vietą užima anksčiau užsiregistravęs
žaidėjas (nustatoma pagal registravimosi el. paštu datą ir laiką);

• Vėlyva registracija (pasibaigus nuostatuose numatytam registravimo terminui) įmanoma tik leidus 
turnyro direktoriui. Žaidėjai yra skatinami registruotis iš anksto – būti su pirmaisiais yra laiminti 
strategija (vėlyvos registracijos mokestis yra 100,- LTL);

• Mes nenumatome jokių specialių sąlygų ar honorarų žaidėjams su aukščiausiais reitingais, nebent jie
yra kviečiami asmeniškai. Didmeistriai ir meistrai gali kovoti dėl pagrindinių prizų lygiai kaip ir visi
kiti žaidėjai, tačiau jie gali užklausti/prašyti organizatorių specialių apgyvendinimo sąlygų (vienutės,
liukso, dvigubo liukso kambario ir pan.);

• Mes  reikalaujame,  kad  varžybų  šeimininkai  (viešbučio,  konferencijų  centro  savininkai)  turėtų
galiojantį trečiųjų asmenų veiklos rizikos draudimą; pirmosios medicininės pagalbos priemonės turi
būti žaidimo vietoje, taip pat viešbutyje;
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• Mes reikalaujame, kad kiekvienas žaidėjas prieš pradėdamas varžybas pasirašytų dokumentą, kuriuo
prisiima  atsakomybę  už  savo  sveikatos būklę.  Tai  geriausia  padaryti  iškart  atvykus  į  turnyrą
sekretoriate FIDE registracijos mokesčio mokėjimo metu pasirašant ant specialaus blanko su dalyvių
sąrašu; mes pasiliekame teisę neleisti dalyvauti turnyre šio dokumento nepasirašiusius dalyvius;

• Mokėjimus grynaisiais pinigais (pvz. 10,- LTL FIDE registravimo mokestį) mes priimame tik litais,
ką numato Lietuvos įstatymai;

• Artimiausias  grynųjų pinigų automatas (bankomatas) ar banko padalinys yra nurodomas varžybų
nuostatuose, kaip ir visi įmanomi atsiskaitymo būdai už viešbučio bei restorano paslaugas;

• Mes, tarpininkaujant Lietuvos šachmatų federacijai,  padedame gauti  vizas užsienio žaidėjams bei
lydintiems asmenims;

• Kiekvienas turnyro dalyvis privalo turėti galiojantį FIDE identifikatorių. Mes pasiliekame teisę 
nepradėti registravimo procedūros arba ją sustabdyti žaidėjams, kurie jo neturi. Išimtis teikiama 
Lietuvoje nuolat gyvenantiems šachmatininkams, kuriems FIDE identifikatorių suteikia LŠF reitingo 
administratorius;

• Visos turnyro sąlygos - starto mokesčiai, FIDE mokesčiai, pervežimai ('transfers'), viešbutis, 
maitinimas, prizai - yra išvardinamos kiekvieno atskiro Zchess renginio nuostatuose;

• Turnyro tvarkaraštis bei atvykimo schema pateikiami varžybų nuostatuose ar jų prieduose;
• Turnyro prizai nurodomi  netto (t.  y.  suma, kurią gaus prizininkas); jų išmokėjimo tvarką numato

varžybų nuostatai. Prizinis fondas yra garantuotas! 
• Mes norime, jog visi ir kiekvienas dalyvis dalyvautų varžybų atidaryme bei uždaryme. Prizininkai

privalo asmeniškai dalyvauti uždarymo ceremonijoje atsiimant prizus,  priešingu atveju prizas lieka
renginio organizatoriams.

Ko mes TIKIMĖS iš dalyvių:
* Draugiškos atmosferos, sąžiningo žaidimo;
* Gerų manierų ir geros valios tiek žaidimo metu, tiek po jo (žaidimų salėje ir už jos ribų);
* Ankstyvos registracijos į turnyrus bei šimtaprocentinio dalyvavimo juose įveikiant visą distanciją;
* Įskaitomai pildyti partijų blankus, pasirašyti juos ir pirmąją kopiją (baltus lapus) pateikti varžybų 

sekretoriui / arbitrams.
* Tikimės, kad po partijos žaidimo vietą paliksite tvarkingą ir švarią: sustabdysite laikrodžius, sustatysite 

figūras, nusinešite kavos/arbatos puodelius ar stiklines, nepaliksite asmeninių daiktų (laikrodžių, rašiklių);
*  Tikimės kovingos dvasios, kūrybingo žaidimo – jokių 'bekraujų' sutartų lygiųjų. Kaip standartą 

numatome  Sofijos taisyklę pirmiesiems 30-iai ėjimų (lygiosios tik su teisėjo sutikimu).
* Tikimės, jog paliksite mobiliuosius telefonus ir kitą mobilią įrangą namie/viešbučio kambaryje. 

Skambantis/vibruojantis telefonas partijos metu iššaukia nediskutuotiną pralaimėjimą, nepriklausomai nuo 
padėties šachmatų lentoje. Mes rekomenduojame išjungti telefonus (išimti bateriją), nes žadintuvas gali 
suskambėti net ir išjungtam telefonui.

Ko mes NETOLERUOJAME  :
* Netoleruojame rūkymo, kuris galimas tik tam skirtose vietose;
* Netoleruojame alkoholio ir svaigiųjų medžiagų naudojimo tiek turnyro salėje, tiek šalia jų;
* Netoleruojame išorinės pagalbos žaidimo metu bei kovojame prieš nesąžiningą žaidimą;
* Netoleruojame netinkamo elgesio žaidimo metu: gyvo ir garsaus komentavimo (tam reikalui skirtas 

analizės kambarys), kišimosi į kitų asmenų žaidimą, triukšmavimą, ginčus su teisėjais (tam skirta apeliacinė 
komisija); bendradarbiaujame su saugos tarnybomis ir policija operatyviai sprendžiant kritinių situacijų 
klausimus;.

* Netoleruojame ir nepritariame sutartoms rungtynėms, mes kovojame prieš jas. Išimtis – lygiosios 
paskutiniame rate, kurios garantuoja žaidėjui prizą ar normos įvykdymą, nelaikomos nusižengimu šiam 
reikalavimui.

Esame DĖKINGI už:
* Jūsų kantrybę, supratimą ir palaikymą tais atvejais, kai tenka palūkėti eilėse (registruojantis sekretoriate); 
* Jūsų pastabas, patarimus, dėmesį, klausimus, konstruktyvią kritiką, ir ypatingai – už savanorišką pagalbą;
* Stengiamės, kad jūs jaustumėtės kaip namuose, ir dėkingi, kad nepamirštate esą svečiuose kaip ir mes patys;
* Dėkingi už Jūsų dalyvavimą atidarymo ir uždarymo ceremonijose ir šachmatų kultūros puoselėjimą.

* * *
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