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VILKAVIŠKIO ŠACHMATŲ FORMULĖ 

UAB „STOP“ PEREINAMĄJAI TAUREI LAIMĖTI 

N U O S T A T A I 

 I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI. Populiarinti šachmatų žaidimą, išaiškinti stipriausius regiono 

šachmatininkus.  

II. VIETA IR LAIKAS.  Varžybos vyks rugsėjo 25 dieną 11:00 val. Vilkaviškyje, kavinėje 

„Pegasas“, adresu: Vytauto g. 28, Vilkaviškis LT-70125. 

III. DALYVAVIMO SĄLYGOS.  Dalyvių skaičius ribotas – 42.  Būtina išankstinė registracija. 

Paraiškas siųsti vyr. teisėjui Audriui Balandai (8-612-62843)  el. paštu:  a.vakarinis@gmail.com iki 

šių metų rugsėjo 23 d. nurodant dalyvio vardą, pavardę, FIDE reitingą ir gyvenamąją vietovę. 

Neturintys FIDE ID privalo nurodyti tikslią gimimo datą ir el. pašto adresą.  Atvykimas varžybų 

dieną (rugsėjo 25 d.), nuo 10:30 iki 10:50 val.   

IV. STARTINIS MOKESTIS.   8 eurai – dalyviams kurių reitingas 2300 ir daugiau; 7 eurai – 

dalyviams kurių reitingas 2100 ir daugiau; 6 eurai – dalyviams kurių reitingas 1900 ir daugiau;  5 

eurai – pirmiems 3-5 bendros VŠF įskaitos dalyviams (atmetus tuos kurie moka 6-8 eur.); 4 eurai – 

dar 3-5 žemiau esantiems dalyviams (atmetus tuos kurie moka 6-8 eur.); 3 eurai – kitiems 

dalyviams; 2 eurai – 2-5 priešpaskutiniams dalyviams; 1 euras – 1-5 paskutiniams dalyviams ir 

pirmą kartą dalyvaujantiems moksleiviams; Nemokamai 1-4 klasių moksleiviams. Atvykusiems be 

išankstinės registracijos + 1 euras. 

V. LAIKO KONTROLĖ IR REGLAMENTAS.  Varžybos vykdomos šveicariška sistema, 9 

ratai, pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė: greitųjų šachmatų – 12 min. + 5 sek. 

po kiekvieno padaryto ėjimo. Taisyklės gali būti keičiamos. 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS.  Laimi dalyvis surinkęs daugiau taškų. Esant vienodam 

rezultatui vietos nustatomos pagal papildomus kriterijus: 1. Buchholco koeficientas (media, be 

blogiausio rezultato); 2. Buchholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas; 4. Tarpusavio susitikimo 

rezultatas; 5. Pergalių skaičius. 

VII. APDOVANOJIMAI. Nugalėtojui įteikiama UAB „Stop“ pereinamoji taurė. Kiti prizai VŠF 

principu:  geriausiam panašaus amžiaus moksleiviui, senjorui virš 60, senjorui virš 70, moterims, 

mažiausią reitingą turintiems dalyviams jei dalyvauja bent trys tokios grupės dalyviai ir aštuoniems 

prizininkams pagal bendros įskaitos grupes . UAB „Stop“ prizus dvigubina. Visiems  dalyviams 

suteikiama  nuolaida  dviračių ir automobilių dalims įsigyti UAB „Stop“  parduotuvėje. 

Pereinamoji taurė tampa nugalėtojo nuosavybe laimėjus tris kartus. 2011 metų nugalėtojas yra 

Teleiša Vytautas. 2012 m. - Česnavičius Vilmantas. 2013 m. - Martinkus Rolandas . 2014 m. – 

Janulaitis Albertas; 2015 m. – Paulius Pultinevičius. 

2016 m. rugpjūčio 12 d. 
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