
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

2022 M. ŠACHMATŲ PIRMENYBIŲ, SKIRTŲ MERO TAUREI LAIMĖTI 

N U O S T A T A I 

I SKYRIUS 

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1.  Varžybos rengiamos siekiant populiarinti šachmatų sportą, išaiškinti geriausius rajono 

savivaldybės šachmatininkus. 

II SKYRIUS 

VIETA IR LAIKAS 

2. Varžybos vyks gegužės 14, 15 dienomis Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centre adresu: Vytauto 

g. 26, Vilkaviškis 70125, Lietuva. I-ojo ir V-jo (IV-jo)  ratų pradžia 10:00 val. 

III SKYRIUS 

DALYVIAI 

3. Varžybose gali dalyvauti mažesnio nei 1800 ELO reitingo žaidėjai. Kviečiami dalyvauti 

Vilkaviškio rajono ir kitų savivaldybių šachmatų mėgėjai. Būtina išankstinė registracija. Dalyvių skaičius 

ribotas – 32. 

IV SKYRIUS 

PROGRAMA 

4. Varžybos asmeninės. Žaidžiama 7 turų šveicariška sistema pagal standartinių šachmatų 

taisykles (varžybų partijos privalo būti užrašomos). Laiko kontrolė – 30 min. + 30 sek. už kiekvieną padarytą 

ėjimą. Esant mažam dalyvių skaičiui žaidžiama 5 turų šveicariška sistema, laiko kontrolė – 60 min. + 30 sek. 

už kiekvieną padarytą ėjimą. 

V SKYRIUS 

DALYVAVIMO SĄLYGOS 

5.  Išankstinė registracija elektroniniu paštu a.vakarinis@gmail.com arba tel. 8-612-62843 iki 

šių metų gegužės 12 dienos imtinai nurodant dalyvio vardą, pavardę, gyvenamąją vietovę. Neturintys FIDE 

ID privalo nurodyti tikslią gimimo datą ir savo el. pašto adresą. Registracijos patvirtinimas varžybų vietoje 

nuo 9:30 val. iki 9:50 val. Turnyras yra registruotas standartinių šachmatų reitingo pokyčiai apskaičiuoti. 

6. Dalyvio mokestis - 5 eurai, skirti FIDE ir LŠF mokesčiams bei kitoms išlaidoms. 

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

(vardą, pavardę, fotonuotrauką). 

VI SKYRIUS 

NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

8. Laimi dalyvis surinkęs daugiausiai 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 SKYRIUS 

APDOVANOJIMAI 

9. Varžybų nugalėtojas apdovanojamas Vilkaviškio rajono savivaldybės mero taure ir medaliu, 

prizininkai - medaliais. Atskirų BM18, BM14, BM10 bei S50+ ir moterų grupių nugalėtojai apdovanojami 

medaliais. Vilkaviškiečių įskaitoje prizininkai apdovanojami medaliais, atskirų BM18, BM14, BM10 bei 

S50+ ir moterų grupių prizininkai apdovanojami medaliais. 

10. Aštuoni geriausiai pasirodę Vilkaviškio rajono savivaldybės žaidėjai gaus įskaitinius taškus 

atrankoje į 2022 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., VIII – 1 tšk.).  

VIII SKYRIUS 

             VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

11. Varžybas organizuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir 

sporto skyrius. Varžybas praveda  Vilkaviškio šachmatų klubas „Širvinta“. 

12. Organizatoriai  pasilieka  teisę  keisti  varžybų vykdymo tvarką ir sistemą. 


