
 

 
 

                      
 

 
 

2015 m. Lietuvos žaibo šachmatų mėgėjų asmeninis čempionatas  

Nuostatai 

 
 
VARŽYBŲ VIETA: Baras “Stars and legends” Raitininkų g. 4, Vilnius.                                  
VARŽYBŲ LAIKAS: 2015.11.21 d . Varžybų pradžia – 12.00 val. Būtina išankstinė dalyvių registracija. 

Atvykusių dalyvių registracija nuo 10.00 iki 11.55 val. Varžybų pradžia 12.00 val.  
ORGANIZATORIAI: Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija ir Vilniaus šachmatų klubas.                                                      
SISTEMA IR REGLAMENTAS: varžybos vyks šveicariška sistema 11 ratų pagal FIDE žaibo  šachmatų 

taisykles. Kadangi varžybose gali dalyvauti visi šachmatininkai be jokių apribojimų, neatsižvelgiant į jų 
reitingus ar vardus, tai jos bus vykdomos su laiko kontrolės išlyginimu (iš pajėgesnio dalyvio nuimama 

minutė ir pridedama silpnesniam dalyviui). Vienodo pajėgumo šachmatininkai tarpusavyje žais su vienoda 

laiko kontrole. Toks pats principas bus taikomas skirtingo pajėgumo šachmatininkams, t.y. kiekvienas 200 
FIDE reitingo taškų skirtumas (tarp antro skaičiaus, pvz. 2400 prieš 2299) tarp varžovų bus vertinamas 1 

minute – iš pajėgesnio nuimant, o silpnesniam pridedant. Laiko kontrolė – po 5 min. kiekvienam žaidėjui iki 

partijos pabaigos. Senjorams virš 70-ies metų netaikomas laiko kontrolės mažinimas. Neturintiems FIDE 

reitingo naudojamas Lietuvos mėgėjų reitingas, jei nėra jokio, suteikiamas 1800 taškų reitingas. Tačiau tada 
jam nepridedamas laikas iš stipresnio varžovo, bet nuimama su silpnesniu varžovu.                                                                

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus 

rodiklius: 
Buhgolco koeficientas (medium); buhgolco koeficientas; progreso koeficientas; pergalių skaičius.                        

APDOVANOJIMAI:  Dalyviai užėmę 1-3 vietas apdovanojamos medaliais ir diplomais, nugalėtojas 

apdovanojamas taure. Dalyviai užėkmę 1-6 vietas apdovanojami vertingais daiktiniais prizais.                                                                                                                                        
STARTINIS MOKESTIS: - 3 eurai.                                                                                                 
VARŽYBŲ SĄLYGOS: visas išlaidas, susijusias su dalyvavimu čempionate, apmoka komandiruojančios 

organizacijos arba patys varžybų dalyviai.                                                                              
PARAIŠKOS: apie norą dalyvauti čempionate prašome pranešti raštu varžybų organizatoriams 
anzapo@gmail.com arba varžybų vyr. teisėjui iki  2015.11.20 dienos. Paraiškoje prašome nurodyti  vardą, 

pavardę, gimimo metus, FIDE žaibo reitingą ir kontaktinius duomenis: telefono numerį bei elektroninio pašto 

adresą.  
 ĮVAIRŪS: Varžybų vyr.teisėjas – Jonas Sidabras tel. +370 68682025, email: jonas.sidabras@gmail.com                                                                                                                  

Varžybų organizatoriai turi teisę daryti būtinus pakeitimus. 
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