
 

 

VAIKŲ ŠACHMATŲ TURNYRO 

„SUVALKIJOS PAVASARIS 2019“ 

NUOSTATAI 

 

 

1. Tikslai ir uždaviniai. 

Populiarinti šachmatų žaidimą apskrities ir šalies vaikų tarpe. Išaiškinti pajėgiausius jaunuosius 

šachmatininkus. Skatinti jaunimo ir vaikų užimtumą ir domėjimąsi šia sporto šaka. 

 

2. Organizatoriai. 

Suvalkijos krašto šachmatų gerbėjai. 

 

3. Vieta ir laikas. 

Turnyras įvyks Marijampolėje, viešbučio „Mercure Marijampolė“ konferencijų salėje (J. Basanavičiaus 

a. 8, Marijampolė) šių metų balandžio 13 d. (šeštadienį). Dalyvių atvykimas iki 10:30 val., varžybų 

atidarymas 11:00 val. Pirmojo rato pradžia iš karto po atidarymo. 

 

4. Dalyviai. 

A turnyras – B15 ir M15 (gimę 2004 – 2007 m.). Dalyvio mokestis 5 EUR, turintiems Rapid ELO 

1501 ir didesnį – 1 EUR. 

B turnyras – B11 ir M11 (gimę 2008 – 2009 m.), B9 ir M9 (gimę 2010 ir jaunesni). B11 ir M11 

dalyvių mokestis 5 EUR, turintiems Rapid ELO 1351 ir didesnį – 1 EUR. B9 ir M9 dalyvių mokestis 5 

EUR, turintiems Rapid ELO 1151 ir didesnį – 1 EUR. 

 A ir B turnyruose bus skaičiuojamas FIDE reitingo pokytis. Jaunesnieji dalyviai gali žaisti vyresnėje 

amžiaus grupėje. Varžybose kviečiami žaisti vaikai iš visų šalies miestų ir rajonų, Lenkijos, Rusijos. 

Būtina išankstinė dalyvių registracija. Apie dalyvavimą varžybose prašome pranešti turnyro vyriausiam 

teisėjui Audriui Balandai (8-612-62843) el. paštu: a.vakarinis@gmail.com iki balandžio 10 d. 

(trečiadienio) nurodant dalyvio vardą, pavardę, FIDE reitingą ir gyvenamąją vietovę. Neturintys FIDE 

ID privalo nurodyti tikslią gimimo datą ir el. pašto adresą.  Dalyvių skaičius ribotas – 120. Dalyvio 

mokestis bus panaudojamas teisėjavimo, organizacinėms išlaidoms ir dalyvių prizams. 

 

5. Sistema ir reglamentas. 

Varžybos vykdomos šveicariška sistema, 9 ratai, pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. Laiko kontrolė 

10 min. + 5 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo. 

 

6. 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. 

 

7. Apdovanojimai. 

A ir B turnyrų nugalėtojai apdovanojami oficialiu FIDE šachmatų laikrodžiu DGT 2010. Visų grupių 

(B15, M15, B11, M11, B9 ir M9 ) nugalėtojai apdovanojami taurėmis, prizininkai medaliais. B15, B11, 

B9 grupėms skiriama po VI daiktinius prizus, M15, M11, M9 - po III daiktinius prizus. Visi dalyviai 

apdovanojami atminimo dovanėlėmis. Varžybų uždarymas numatomas 30 min. po paskutinės partijos 

pabaigos. 

 

A turnyro direktorius                         B turnyro direktorė 

Rolandas Martinkus                           Dalia Jaškūnienė 

 

 
 


