LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-02-11, elektroniniu būdu
Posėdžio data – 2018 m. vasario 11 d., 13 val. 00 min.
Posėdyje dalyvauja Lietuvos šachmatų federacijos, toliau dar vadinama - „federacija“, tarybos nariai:
Aleksandr Černov, Josifas Buršteinas, Donatas Vaznonis, Raimondas Paliulionis, Zigmas Bitinas,
Laimutis Šolys, Jonas Sidabras.
Posėdyje dalyvauja 7 iš 9 tarybos nariai. Kvorumas yra.
TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:
1. Posėdžio sekretoriaus rinkimai;
2. Lietuvos vyrų ir moterų rinktinių kriterijų tvirtinimas.
3. Lietuvos jaunučių, jaunimo ir jaunių rinktinių kriterijų tvirtinimas.

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI:

1. Posėdžio pirmininkas federacijos prezidentas Aleksandr Černov. Posėdžio sekretorius - federacijos direktorius
Romanas Buršteinas.
Už – 7, prieš – 0. Sprendimas priimtas.

2. Lietuvos vyrų šachmatų čempionato 1-3 vietų laimėtojai iškovoja teisę dalyvauti:
- Pasaulio čempionato atrankos turnyre (Lietuvos finalo įskaita), Baltijos zonos II etape Palangoje 2018.06.14-20d.
-Baltijos zonos I etape Taline (Estija) 2018.05.14-20d.
-Baltijos zonos III etape Liepojoje 2018.07.09-16 d.

1-3 vietų laimėtojai patvirtina dalyvavimą Baltijos zonos etapuose (viename arba keliuose) iki 2018.04.01 dienos.
Kiekviename Baltijos zonos etape (24 dalyviai, šveicariška sistema, 9 ratai) gali dalyvauti 8 LTU žaidėjai: 4 - Baltijos
zonos prezidento kvietimu, 3 - LTU čempionato prizininkai (nepatvirtinę dalyvavimo, prizininkai deleguoja savo vietą
LŠF tarybos sprendimui), 1 - LŠF tarybos sprendimu. LŠF taryba atrenka žaidėjus pagal ELO, rezultatus Lietuvos
čempionate, ankstesniuose 2018 Baltijos zonos etapuose, svarbiose tarptautinėse varžybose (kriterijai išvardinti sąrašu, ne
svarbumo tvarka).

1-3 vietų Lietuvos finalo įskaitos laimėtojai Pasaulio čempionato atrankos turnyre, Baltijos zonos II etape Palangoje
patenka į 2018 m. Lietuvos rinktinę. Visą Lietuvos rinktinę tvirtina LŠF taryba pagal ELO, rezultatus 2018 Baltijos zonos
atrankos turnyrus, svarbiose tarptautinėse varžybose (kriterijai išvardinti sąrašu, ne svarbumo tvarka).

2018 m. Lietuvos moterų šachmatų čempionė kviečiama į 2018 m. Lietuvos moterų šachmatų rinktinę. 2018 m.
Lietuvos moterų šachmatų čempinato prizininkės (II-III vietos laimėtojos) tampa kandidatėmis į 2018 Lietuvos
moterų šachmatų rinktinę.
GM, IM, WGM kviečiamos į 2018 Lietuvos moterų šachmatų rinktinę.
WIM yra kandidatės į 2018 Lietuvos moterų šachmatų rinktinę, nepriklausomai nuo dalyvavimo 2018 m. Lietuvos
moterų čempionate. Lietuvos moterų rinktinės treneris pateikia LŠF tarybai į 2018 Lietuvos moterų šachmatų
rinktinės išplėstinį sąrašą. LŠF taryba pagal pakviestųjų ir patvirtinusių, kandidatų ir trenerio pateiktus sąrašus
tvirtina 2018 m. Lietuvos moterų rinktinę su atsarginiais, atsižvelgdama į ELO, rezultatus Lietuvos čempionate,
svarbiose tarptautinėse varžybose (kriterijai išvardinti sąrašu, ne svarbumo tvarka).
Už – 7, prieš – 0. Sprendimas priimtas.

3. 2018 m. Lietuvos jaunučių, jaunimo, jaunių čempionatų nugalėtojai turi teisę rinktis tarp 2018 m.
jaunučių, jaunimo ir jaunių pasaulio ir Europos čempionato. Antrosios vietos laimėtojai renkasi po
pirmosios vietos pasirinkimo.
Už – 7, prieš – 0. Sprendimas priimtas.

Pirmininkas _______________________
Parašas
Sekretorius ______________________
Parašas

