
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

2020 M. ŠACHMATŲ TURNYRO INTERNETU „ČEMPIONO KARŪNA“ 

N U O S T A T A I 

 

I SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1.  Varžybos rengiamos siekiant populiarinti šachmatų sportą, išaiškinti geriausią 2020 m. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės šachmatininką. 

II SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS 

2. Varžybos vyks gruodžio 6 dieną 12:00 val. internetinėje Lichess platformoje. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

3. Aštuoni rajono savivaldybės šachmatininkai  2020 metų įskaitiniuose turnyruose (varžybose) 

parodę geriausius rezultatus (surinkę daugiausiai įskaitinių taškų). 

IV SKYRIUS 

PROGRAMA 

4. Varžybos asmeninės. 

5. Žaidžiama 7 ratų sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė – 8 min. + 3 

sek. už kiekvieną padarytą ėjimą.  

V SKYRIUS 

DALYVAVIMO SĄLYGOS 

6.  Dalyvavimo patvirtinimas elektroniniu paštu daliajaskuniene@yahoo.com arba tel. 8 682 

14722 iki gruodžio 4 dienos imtinai nurodant dalyvio vardą, pavardę, gyvenamąją vietovę bei prisijungimo 

vardą Lichess platformoje. Patvirtinus žaidėjo registraciją, organizatoriai el. paštu atsiųs techninę 

informaciją apie turnyro eigą. Turnyro vyriausia teisėja Areta Jaškūnaitė. 

7. Dalyviai, užsiregistravę dalyvauti pirmenybėse, sutinka viešinti savo asmeninius duomenis 

(vardą, pavardę, fotonuotrauką), pasižada žaisti be jokios pagalbos, naudojantis tik savo gebėjimais. 

VI SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

8. Laimi dalyvis surinkęs daugiausiai taškų. Lygybės atveju, aukštesnė vieta  skiriama  pagal  

papildomus kriterijus: 1. Tarpusavio rezultatas; 2. Sonneborn-Berger koeficientas; 3. Arranz sistema; 4. 

Didesnis pergalių skaičius; 5. Atrankoje užimta aukštesnė vieta. 

9. Galutiniai rezultatai bus skelbiami gruodžio 8 d. 12.00 val., išnagrinėjus pateiktą informaciją 

apie galimą sukčiavimą. 

VII SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

10. Varžybų nugalėtojui įteikiama 2020 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės “Čempiono Karūna”. 

Prizininkai apdovanojami suvenyrais. Visi dalyviai apdovanojami asmeninėmis dovanomis. 

VIII SKYRIUS 

             VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

11. Varžybas remia Vilkaviškio rajono savivaldybė, kiti rėmėjai. Organizuoja  Vilkaviškio 

šachmatų klubas „Širvinta“. 

12. Organizatoriai  pasilieka  teisę  keisti  varžybų laiką, vietą, vykdymo tvarką ir sistemą. 

13. Siekiant išvengti sukčiavimo, varžybų eigą prižiūrės sąžiningo žaidimo prižiūrėtojai. 

Pasitvirtinus įtarimams dėl nesąžiningo žaidimo, vyr. teisėja gali pašalinti dalyvį turnyro metu ar 

diskvalifikuoti jį iš galutinės rikiuotės. 

                                            

Vilkaviškio šachmatų klubo pirmininkė Dalia Jaškūnienė 
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