
2023 m. Sezono atidarymas

1. TIKSLAI

1. Populiarinti klasikinius šachmatus tarp mėgėjų.
2. Jauniesiems šachmatininkams užtikrinti praktinę galimybę pasiruošti Lietuvos vaikų,

jaunučių, jaunių klasikinių šachmatų čempionatams.
3. Kelti žaidėjų sportinį meistriškumą.
4. Įtraukti sostinės šachmatininkus į kitų Lietuvos miestų šachmatų klubų veiklą ir

atvirkščiai.
5. Išsiaiškinti stipriausius Lietuvos mėgėjus reitingo kategorijoje iki 1800.

2. ORGANIZAVIMAS

Varžybos susideda iš 2 dalių:

I. Klasikinių šachmatų turnyras Laisvės gynėjų dienai atminti:
Laikas – 2023 m. sausio 13-15 d.
Atvykimas sausio 13 d. (penktadienį) nuo 16:30, pirmojo rato pradžia – 17:00.
Vieta – Viešbutis „Domus Maria“ (Aušros Vartų g. 12, Vilnius)

II. Atviras Vilkaviškio mėgėjų šachmatų čempionatas:
Laikas – 2023 m. vasario 3-5 d.
Atvykimas vasario 3 d. (penktadienį) nuo 16:30, pirmojo rato pradžia – 17:00.
Vieta – Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras (Vytauto g. 26, Vilkaviškis)

Organizatoriai – VšĮ „AKA Šachmatai“, Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“,
Vilniaus šachmatų klubas.
Turnyrų direktorė  – Dalia Jaškūnienė (tel. +37068214722).
Turnyrų vyr. teisėjas – NA Kipras Eigminas (tel. +37061378153, el. paštas
kipras.eigminas@gmail.com).

Pastaba. Organizatoriai pasilieka teisę atlikti būtinus nuostatų pakeitimus.

3. DALYVIAI

Dalyvauti kviečiami visi norintys šachmatininkai, kurių FIDE klasikinių šachmatų reitingas
neviršija 1800. Maksimalus dalyvių skaičius abiejuose turnyruose: po 56.

Varžybų startinis mokestis – 50€, mokiniams ir studijuojantiems - 40€. Norintiems žaisti tik
vienoje iš dalių - 25€, mokiniams ir studijuojantiems - 20€.
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Pastaba. Prioritetas skiriamas dalyviams užsiregistravusiems į abu turnyrus iš karto.
Pastaba. Organizatoriai neužtikrina žaidimo galimybės dalyviams užsiregistravuviems virš
numatyto maksimumo.

4. REGLAMENTAS

Abu turnyrai vykdomi 7 ratų šveicariškąja sistema pagal FIDE klasikinių šachmatų taisykles.
Laiko kontrolė – 30 min + 30 s kiekvienam ėjimui. Turnyrai registruojami FIDE.

Turnyrą laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Esant vienodam rezultatui, vietos
nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius:

1. Median-Buchholz'o koeficientas (atmetus blogiausiai sužaidusio varžovo rezultatą);
2. Pilnas Buchholz'o koeficientas;
3. Progreso koeficientas;
4. Berger'io koeficientas.

Varžybų nugalėtojas nustatomas sumuojant rezultatus ir papildomus rodiklius iš abiejų
dalių.

Pastaba. Vėlavimo laikas - 15 min.

5. REGISTRACIJA

Išankstinė registracija vykdoma iki sausio 8 d. imtinai, užpildžius elektroninę registracijos
formą: https://forms.gle/9SSQHDnkD1TiiW19A.

Jei dalyvis nėra registruotas FIDE, jis privalo nurodyti el. paštą bei tikslią gimimo datą. Taip
pat nurodyti atstovaujamą miestą.

Startiniai mokesčiai pervedami į VšĮ „AKA Šachmatai“ atsiskaitomąją sąskaitą  SEB banke
iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Rekvizitai:
Adresas: Blindžių g. 29-6, LT-08111
Įmonės kodas: 306101315
Sąskaita: LT54 7044 0901 0353 7943
Banko kodas: 70440

Spec. poreikių ar kitų reikalavimų turintys dalyviai apie tai praneša išankstinės registracijos
metu.

6. TURNYRŲ TVARKARAŠTIS

https://forms.gle/9SSQHDnkD1TiiW19A


Atvykimas į turnyrus ir registracija vykdoma iki penktadienio 16:50, pirmojo rato pradžia
17:00.

Sausio 13/Vasario 3

Atidarymas 16:55

I ratas 17:00

II ratas 19:30

Sausio 14/Vasario 4

III ratas 11:00

IV ratas 14:30

V ratas 17:00

Sausio 15/Vasario 5
VI ratas 11:00

VII ratas 14:30

Uždarymas 17:00

7. NAKVYNĖ

Pageidavimus dėl nakvynės prašome pateikti registracijos formoje.

8. APDOVANOJIMAI

Kiekvienos dalies nugalėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.
Apdovanojamos 1-3 vietos bei nugalėtojai šiose kategorijose:

1. Moterų/merginų
2. U14 (gim. 2009 m. ir jaunesni)
3. U18 (gim. 2005 m. ir jaunesni)

Susirinkus 100 dalyvių garantuojamas 670€ piniginis prizinis fondas varžybų nugalėtojams.

1 lentelė. Apdovanojimai susumavus abiejų dalių pasirodymus.

Įskaita I vieta II vieta III vieta

Bendra 150€ + T 120€ 100€

Moterų/merginų 100€

U14 100€

U18 100€



Dalyvis pretenduoja tik į vieną piniginį prizą. Kategorijų nugalėtojai nustatomi išvardyta eilės
tvarka. Galimi papildomi prizai.

Kontaktai pasiteiravimui įvairiais klausimais:  Kipras Eigminas (tel. +37061378153, el.
paštas kipras.eigminas@gmail.com).
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