VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
2021 M. ATVIRŲ ŽAIBO ŠACHMATŲ INTERNETU PIRMENYBIŲ
NUOSTATAI
I SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1.
Varžybos rengiamos siekiant populiarinti šachmatų sportą, išaiškinti geriausius labai greitai internete
žaidžiančius rajono savivaldybės šachmatininkus.
II SKYRIUS
VIETA IR LAIKAS
2.
Varžybos vyks lapkričio 26 dieną 19:00 val. lichess.org žaidimo serveryje.
III SKYRIUS
DALYVIAI
3.
Kviečiami dalyvauti Vilkaviškio rajono ir kitų savivaldybių šachmatų mėgėjai. Būtina išankstinė
registracija. Dalyvių skaičius ribotas – 64. Visi dalyviai žaidžia vienoje grupėje su S50+, M (moterų) ir BM18
įskaitomis.
IV SKYRIUS
PROGRAMA
4.
Varžybos asmeninės.
5.
Pirmenybės vykdomos šveicariška sistema – 9 ratai pagal žaibo šachmatų (lichess.org tinklapio)
taisykles. Laiko kontrolė – 3 min. + 2 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą.
V SKYRIUS
DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.
Išankstinė registracija elektroniniu paštu knorkeliunas@gmail.com arba tel. 8 698 75683 iki šių metų
lapkričio 25 dienos imtinai nurodant dalyvio vardą, pavardę, gyvenamąją vietovę bei prisijungimo vardą lichess.org
puslapyje. Patvirtinus žaidėjo registraciją, organizatoriai (reikalui esant) el. paštu atsiųs prisijungimo tvarką.
7.
Dalyvio mokesčio nėra.
8.
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
9. Galutiniai rezultatai bus skelbiami lapkričio 28 d. 12.00 val., išnagrinėjus pateiktą informaciją apie
galimą sukčiavimą.
10. Laimi dalyvis surinkęs daugiausiai taškų. Esant vienodam rezultatui vietos nustatomos pagal
papildomus lichess.org tinklapio kriterijus.
VII SKYRIUS
APDOVANOJIMAI
11. Varžybų nugalėtojas apdovanojamas taure, II ir III vietos medaliais. Atskirų S50+ ir M (moterų)
nugalėtojai apdovanojami medaliais, BM18 grupės prizininkai - medaliais.
12. Vilkaviškiečių įskaitoje nugalėtojas apdovanojamas taure, II ir III vietos medaliais. Atskirų S50+, M
(moterų) nugalėtojai apdovanojami medaliais, BM18 grupės prizininkai - medaliais. Aštuoni geriausiai pasirodę

Vilkaviškio rajono savivaldybės žaidėjai gaus įskaitinius taškus atrankoje į 2021 m. Vilkaviškio rajono
savivaldybės „Čempiono Karūna“ turnyrą ( I – 8 tšk., II – 7 tšk., III – 6 tšk., IV - 5 tšk., V – 4 tšk., VI – 3
tšk., VII – 2 tšk. ir VIII – 1 tšk.).
VIII SKYRIUS
VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
13. Siekiant išvengti sukčiavimo, varžybų eigą prižiūrės sąžiningo žaidimo prižiūrėtojai. Kilus įtarimams
dėl nesąžiningo žaidimo, vyr. teisėjas gali neįspėjęs pašalinti dalyvį turnyro metu ar diskvalifikuoti jį iš galutinės
rikiuotės.
14. Varžybas remia Vilkaviškio rajono savivaldybė, kiti rėmėjai. Organizuoja Vilkaviškio šachmatų
klubas „Širvinta“.
15. Organizatoriai pasilieka teisę keisti varžybų vykdymo tvarką ir sistemą.
Turnyro direktorė Dalia Jaškūnienė
Turnyro vyriausias teisėjas Kęstutis Norkeliūnas

