
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TAURĖ – 2016“

NUOSTATAI

1. Tradicinės žaibo šachmatų varžybos „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2016“

(toliau – renginys arba varžybos) yra skirtos Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės atkūrimo 

26-osioms metinėms paminėti.

2. Renginyje kartu su politikais dalyvauja užsienio ambasadų, tarptautinių organizacijų, 

Lietuvos  valstybės  institucijų,  šachmatų  sporto  ir  LR  Seimo  taurės  veteranai,  žiniasklaidos 

atstovai, taip pat pakviestieji šachmatų mėgėjai.

3.  Renginio  vieta  –  Lietuvos Respublikos  Seimo rūmai;  laikas  – 2016 m.  kovo 5 d. 

(šeštadienis). 

4.  Varžybas  organizuoja  ir  vykdo  Lietuvos  Respublikos  Seimo  kanceliarija  kartu  su 

Lietuvos šachmatų federacija, Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija ir Vilniaus šachmatų klubu. 

Varžybų teisėjus deleguoja Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija, varžybų vyriausias teisėjas – 

nacionalinės kategorijos teisėjas Algirdas Rauduvė.

5.  Varžybos  vykdomos  vadovaujantis  šiais  nuostatais,  Šachmatų  varžybų  „Lietuvos 

Respublikos Seimo taurė  – 2016“  reglamentu  (toliau – Reglamentas)  ir „Lietuvos Respublikos 

Seimo taurė – 2016“ programa (toliau –Programa). Organizatoriai, esant objektyviai būtinybei, 

gali keisti Nuostatus,  Reglamentą bei Programą.

6.  Dalyvavimas  renginyje  nemokamas.  Dalyvių  išlaidų,  susijusių  su  pasirengimu 

varžyboms ir dalyvavimu jose, organizatoriai nekompensuoja.

7. Varžybų programoje numatyti: 
- Seimo taurės  turnyras (toliau – A turnyras arba A); 
- vaikų ir jaunučių1 turnyras (toliau – B turnyras arba B);
- simultanas su didmeistre Viktorija Čmilyte-Nielsen (toliau – simultanas, arba turnyras 

C);
- didelių šachmatų turnyras (toliau – turnyras D). 

Informacija apie varžybas skelbiama interneto svetainėje www.lrs.lt/seimotaure .

8.  Dalyvauti  suaugusiųjų  turnyre  (A)  kviečiami:  Lietuvos  Nepriklausomybės  Akto 

signatarai;  visų  kadencijų  Lietuvos  Respublikos  Seimo  ir  Europos  Parlamento  nariai; 

savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai; užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir 

konsulatų,  tarptautinių organizacijų atstovybių Lietuvoje,  Lietuvos Respublikos parlamentinių 

politinių partijų atstovai;  šachmatų sporto ir LR Seimo taurės veteranai; žiniasklaidos atstovai; 

1 BM14 – berniukų ir mergaičių, gimusių 2002 m. sausio 1 d. ir vėliau.

http://www.lrs.lt/seimotaure


valstybės  institucijų  darbuotojai;  Lietuvos  šachmatininkų  rinktinių,  2014  ar  2015  metais 

atstovavusių Lietuvai, nariai; kiti organizatorių pakviesti šachmatininkai – iš viso 95 dalyviai. 

9. Šių nuostatų 8 punkte nurodyti ir pageidaujantys A turnyre dalyvauti šachmatininkai 

kviečiami registruotis nuo 2016 metų vasario 16 dienos 8.00 val. iki 2016 m. vasario 29 dienos 

17.00 val. elektroniniu paštu SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis būtina nurodyti:  turnyrą 

(A); vardą ir pavardę; FIDE ID (jei toks priskirtas); FIDE klasikinės kontrolės, greitųjų bei žaibo 

reitingus (jei  tokį/tokius turi);  8 punkte įvardintą kategoriją;  kontaktinius duomenis (telefono 

numerį, elektroninio pašto adresą); instituciją, kuriai atstovauja; miestą ir/ar klubą; Seimo taurės 

varžybų A turnyre atstovaujamos komandos pavadinimą, jei pageidautų tokią atstovauti). 

10. Šachmatininkai, netenkinantieji 8 punkto reikalavimų, bet pageidaujantys dalyvauti A 

turnyre,  iki 2016 m. vasario 29 dienos 17.00 val. gali registruotis į laukimo eilę elektroniniu 

paštu SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis būtina nurodyti: turnyrą (A); vardą ir pavardę; 

FIDE  ID  (jei  toks  priskirtas);  FIDE  klasikinės  kontrolės,  greitųjų  bei  žaibo  reitingus  (jei 

tokį/tokius turi); miestą ir/ar klubą; kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto 

adresą); instituciją, kuriai atstovauja; Seimo taurės varžybų A turnyre atstovaujamos komandos 

pavadinimą,  jei  pageidautų  tokią  atstovauti).  Šių  nuostatų  9  punkte  nurodyta  registracija 

sustabdoma, kai užsiregistruoja 95 dalyviai. Sustabdžius dalyvių registraciją iki 2016 m. vasario 

29 d. 17.00 val., apie tai paskelbiama organizatorių interneto svetainėse (www.lrs.lt/seimotaure). 

Į  laukimo  eilę  užsiregistravę  šachmatininkai  dalyvauti  renginyje  kviečiami  pagal  jų 

registravimosi eilę (datą), jei A turnyre atsiranda laisvų vietų.

12.  Kiekvienas  dalyvis,  laikydamasis  šių  nuostatų  reikalavimų,  turi  teisę  pasirinkti  ir 

registruojantis  nurodyti  ar  pageidauja  atstovauti  komandai  ar  nori  dalyvauti  varžybose  tik 

individualiai. 

12.1.  Atskiro  komandų  turnyro  nebus,  komanda  nugalėtoja  bus  nustatoma  vertinant 

komandos dalyvių rezultatus, pasiektus Seimo taurės individualiame suaugusiųjų turnyre (A). 

Komandą gali sudaryti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip trys dalyviai. 

12.2.  Komandos  užimta  vieta  nustatoma pagal  dviejų daugiausiai  taškų Seimo taurės 

suaugusiųjų turnyre (A) surinkusių komandos narių rezultatus.

12.3. Komandos sudaromos pagal institucijas. Vienos institucijos atstovai gali sudaryti ir 

kelias komandas. 

12.4. Kelių institucijų atstovai gali sudaryti jungtines komandas.

12.5. Komandų registravimas baigiamas 2016 m. kovo 3 dieną 17.00 val.  Po šio termino 

sudarytų naujos komandos negalės būti registruojamos, o sudarytų komandų sudėtis negalės būti 

keičiama.

13. Dalyvauti  Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose 2016 m. kovo 5 d. vykstančiame 
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vaikų ir jaunučių turnyre (B turnyre) kviečiami vaikų ir jaunučių žaibo bei greitųjų šachmatų 

turnyrų, skirtų  Vasario16-ajai – Lietuvos valstybės atkūrimo dienai – paminėti, nugalėtojai (iš 

viso 40 dalyvių) ir 16 Lietuvos jaunųjų šachmatininkų, pasiekusių aukščiausius rezultatus 2015 

metais  Europos Sąjungos, Europos ir Pasaulio šachmatų čempionatuose  ir kiti organizatorių 

pakviesti šachmatininkai. Vaikų ir jaunučių turnyro dalyviai ir juos lydintys asmenys apie savo 

ketinimą  dalyvauti  turi  pranešti  registruodamiesi  iki  2016  m.  vasario  29  d.  17.00  val. 

SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis  būtina  nurodyti:  turnyrą  (B);  vardą  ir  pavardę; 

dalyvio  gimimo  metus;  miestą  ir/ar  klubą;  FIDE  ID  (jei  toks  priskirtas);  FIDE  klasikinės 

kontrolės, greitųjų bei žaibo reitingus (jei tokį/tokius turi); lydinčiųjų asmenų vardus ir pavardes 

bei kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą)). 

14.  Šachmatininkai,  pageidaujantys  žaisti  simultaną  su  didmeistre  Viktorija  Čmilyte-

Nielsen,  kviečiami  registruotis  iki  2016  m.  vasario  29  d.  17.00  val. elektroniniu  paštu 

SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis būtina nurodyti: turnyrą (C); vardą ir pavardę; FIDE 

ID (jei toks priskirtas); FIDE klasikinės kontrolės, greitųjų bei žaibo reitingus (jei tokį/tokius 

turi); kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą); jei norima atvykti su 

lydinčiaisiais asmenimis, - būtina nurodyti lydinčiųjų asmenų vardus ir pavardes).

15. Šachmatininkai, pageidaujantys žaisti Didelių šachmatų (karaliaus figūros aukštis 40 

cm - toliau dideli šachmatai) turnyre kviečiami registruotis iki 2016 m. vasario 29 d. 17.00 val. 

elektroniniu paštu SEIMO.TAURE@LRS.LT registruojantis būtina nurodyti: turnyrą (D); vardą 

ir pavardę; FIDE ID (jei toks priskirtas); FIDE klasikinės kontrolės, greitųjų bei žaibo reitingus 

(jei  tokį/tokius turi);   kontaktinius duomenis (telefono numerį,  elektroninio pašto adresą);  jei 

norima  atvykti  su  lydinčiaisiais  asmenimis,  -  būtina  nurodyti  lydinčiųjų  asmenų  vardus  ir 

pavardes).

Varžybų programa, vieta ir laikas

15. Varžybos vyks Lietuvos Respublikos Seime (Vilnius, Gedimino pr. 53), 2016 m. 

kovo 5 d., šeštadienį. Atvykusius A ir B turnyrų dalyvius registruos varžybų teisėjai nuo 9.00 

val. iki 09.45 val. Atvykusius C ir D turnyrų dalyvius registruos varžybų teisėjai nuo 10.00 

val. iki 11.00 val.  Į varžybas atvykę vyresni nei 14 metų dalyviai ir juos lydintys asmenys 

privalo  turėti  asmens  tapatybę  patvirtinančius  dokumentus  .

 Varžybų atidarymas – 09.45 val.; A ir B turnyrų pradžia – 10.00 val.; simultano  (C) pradžia – 

11.00 val.; Didelių šachmatų turnyro (D) pradžia – 11.15 val.  Varžybų pertrauka – nuo 12.30 iki 

13.30. Varžybų uždarymas – 16.00 val. Detali varžybų programa pateikta šių nuostatų priede.

mailto:SEIMO.TAURE@LRS.LT?subject=D-TURNYRAS;%20SEIMO%20TAURE%202016
mailto:SEIMO.TAURE@LRS.LT?subject=C-TURNYRAS;%20SEIMO%20TAURE%202016
mailto:SEIMO.TAURE@LRS.LT?subject=B-TURNYRAS;%20SEIMO%20TAURE%202016


Apdovanojimai

16. Seimo taurės A turnyro nugalėtojas apdovanojamas pereinamąja Seimo taure.

17.  Dalyviai,  Seimo taurės  A turnyre  užėmę  pirmąsias  penkias  vietas,  apdovanojami 

Seimo kanclerės pagyrimo raštais ir suvenyrais. 

18.  Komanda,  užėmusi  pirmąją  vietą  Seimo  taurės  A  turnyro  komandų  įskaitoje, 

apdovanojama pereinamąja Seimo kanclerės taure.

19. Vaikų ir jaunučių turnyro (B turnyro) nugalėtojas apdovanojamas Signatarų taure ir 

Europos Parlamento nario  vardiniu kvietimu apsilankyti Europos Parlamente. Aukščiausią vietą 

vaikų  ir  jaunučių  turnyre  (B  turnyre)  iškovojusi  šachmatininkė  apdovanojama  Europos 

Parlamento nario vardiniu kvietimu apsilankyti Europos Parlamente.

20.  Seimo  kanclerės  pagyrimo  raštais  ir  suvenyrais  apdovanojami  jaunieji 

šachmatininkai, užėmę vaikų ir jaunučių turnyre (B turnyre) pirmąsias tris vietas.

21.  Seimo  kanclerės  pagyrimo  raštais  ir  suvenyrais  apdovanojamos  trys  aukščiausias 

vietas B turnyre užėmusios mergaitės.

22. Seimo kanclerės pagyrimo raštais ir suvenyrais apdovanojami  aukščiausias vietas 

amžiaus grupėse (iki 8 metų; iki 10 metų; iki 12 metų) B turnyre užėmę šachmatininkai.

22. Simultano su tarptautiniu meistru dalyvis, sužaidęs geriausiai (t. y. pirmasis laimėjęs 

prieš  meistrą;  jei  tokių  nėra  –  pirmasis  sužaidęs  lygiosiomis;  jei  tokių  nėra  –  paskutinysis 

pralaimėjęs), apdovanojamas Seimo kanclerės pagyrimo raštu.

23.  Didelių  šachmatų  turnyro  nugalėtojas  apdovanojamas  Seimo  kanclerės  pagyrimo 

raštu ir pereinamąja taure.



Šachmatų varžybų 
„Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2016“ nuostatų 

1 priedas
Šachmatų varžybų „Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2016“

PROGRAMA

Šachmatų varžybų 
„Lietuvos 

Respublikos Seimo 
taurė – 2016“ 

turnyrų 
tvarkaraštis s

SEIMO TAURĖS 
TURNYRAS

(A turnyras – iki 
100 dalyvių) 

VAIKŲ BEI 
JAUNUČIŲ 
TURNYRAS

(B turnyras – iki 
56 dalyvių) 

Pastabos

09.00–09.45 Turnyrų teisėjai registruoja 
atvykusius dalyvius

09.45–10.00 Varžybų atidarymas Atidaromos durys žiūrovams, 
simultano dalyviams

10.00 I  ratas I ratas

10.25 II ratas II ratas

10.00-11.00 Simultano dalyvių (C) registracija 
ir Didelių šachmatų turnyro (D) 

dalyvių registracija

10.50 III ratas III ratas Simultanas su didmeistre 
Viktorija Čmilyte-Nielsen (C)

 (11.00 – 13.00); 
D turnyro atrankinės varžybos 

(11.00 -12.00)

11.15 IV ratas IV ratas

11.40 V ratas V ratas

12.05 VI ratas D turnyro aštuntfinaliai

12.30 – 13.30                              PERTRAUKA                                                                     

   13.30 VII ratas

13.50 VIII ratas VI ratas D turnyro ketvirtfinaliai

14.20 IX ratas VII ratas

14.50 X ratas VIII ratas D turnyro pusfinaliai

15.10 XI ratas IX ratas D turnyro finalas

15.45         Techninė pertrauka - rezultatų 
suvedimas

16.00 Iškilmingas Seimo taurės varžybų uždarymas, nugalėtojų apdovanojimas



Šachmatų varžybų 
„Lietuvos Respublikos Seimo taurė – 2016“ nuostatų 

2 priedas

ŠACHMATŲ VARŽYBŲ 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TAURĖ – 2016“

REGLAMENTAS

1. Dalyviams, turintiems FIDE reitingą, taikomas naujausias iki 2016 m. kovo 1 d. FIDE 

paskelbtas jų žaibo reitingas. Jei žaidėjas tokio neturi didesnis iš  FIDE greitųjų šachmatų arba 

FIDE klasikinių šachmatų reitingų. Toliau sąvoka FIDE reitingas tik A turnyre suprantama kaip 

nurodyta šiame punkte.

1.1. A turnyro dalyviai sąlyginiai tik šiose varžybose suskirstomi į grupes:

A grupė – šachmatininkai, kuriems suteikti didmeistrių ar tarptautinių meistrų vardai; ir 

šachmatininkai/šachmatininkės,  kurių  FIDE  reitingas  ne  mažesnis  nei  2400; 

šachmatininkai/šachmatininkės  nemažiau kaip du kartus iškovoję „Seimo taurę“;

B grupė – šachmatininkės, kurioms suteikti  moterų didmeistrių ar moterų tarptautinių 

meistrių  vardai;  ir  šachmatininkai,  kuriems  suteikti  FIDE  meistrų  vardai; 

šachmatininkai/šachmatininkės,  kurių  FIDE reitingas  mažesnis  nei  2400,  bet  nemažesnis  nei 

2200;

C  grupė  –  šachmatininkės,  kurioms  suteikti  moterų  FIDE  meistrių  vardai; 

šachmatininkai/šachmatininkės,  kurių  FIDE reitingas  mažesnis  nei  2200,  bet  nemažesnis  nei 

2000; 

D grupė – šachmatininkai/šachmatininkės, kurių FIDE reitingas mažesnis nei 2000, bet 

nemažesnis nei 1800; šachmatininkai/šachmatininkės vieną kartą iškovoję „Seimo taurę“, jei jie 

nepatenka į A ar B  ar C grupę; šachmatininkai/šachmatininkės pakviesti į A turnyrą kaip turnyrų, 

skirtų  Vasario16  d.  – Lietuvos  valstybės  atkūrimo  dienai  –  paminėti,  nugalėtojai,  jei  jie 

nepatenka į A ar B ar C grupes;

E  grupė  -  šachmatininkai/šachmatininkės,  kurie  nepriskirti  A-D  grupėms;  ir 

šachmatininkai/šachmatininkės, kuriems daugiau nei 70 metų, jei  jie registruojantis nurodė, kad 

pageidautų būti priskirti E grupei.

1.2. A turnyre bus rungtyniaujama  pagal FIDE  taisykles2  šveicariškąja 11 ratų sistema. 

Bazinė laiko kontrolė – po 5 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. A turnyras jos vyks 

„su galimybių išlyginimu“ - su laiko kontrolės handikap‘u (pajėgesniam dalyviui partijai 

skiriamas laikas mažinamas; mažiau pajėgiam dalyviui partijai skiriamas laikas didinamas): 

2 http://www.fide.com/component/handbook/?id=171&view=article



varžovas A 
grupės 

varžovas B 
grupės

varžovas C 
grupės

varžovas D 
grupės

varžovas E 
grupės

A grupės laikas 5 minutės 4 minutės 3 minutės 2 minutės 1 minutė
arba 3 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

B grupės laikas 6 minutės 5 minutės 4 minutės 3 minutės 2 minutės
arba 3 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

C grupės laikas 7 minutės 6 minutės 5 minutės 4 minutės 3 minutės
arba 4 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

D grupės laikas 8 minutės 7 minutės 6 minutės 5 minutės 4 minutės
arba 5 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

Е grupės laikas 9 minutės
arba 7 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

8 minutės
arba 7 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

7 minutės
arba 6 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

6 minutės
arba 5 minutės, 
jei
„E“ grupės
šachmatininkas
neturi FIDE
priskirto reitingo

5 minutės

2. Visi varžybų turnyrai žaidžiami pagal šį Reglamentą ir FIDE šachmatų taisykles3. Jei 

Reglamento  nuostatos  prieštarautų  FIDE  šachmatų  taisyklėms,  būtų  taikomos  Reglamento 

nuostatos.

3. Turnyrų sistema ir laiko kontrolė:

3.1. Seimo taurės (A) turnyre žaidžiami 11 ratų ratai šveicariška sistema su galimybių 

išlyginimu taip kaip aprašyta 1  punkte.

3.2. vaikų ir jaunučių turnyre (B) žaidžiami 9 ratai šveicariška sistema, partijai skiriama 

po 5 minutes kiekvienam varžovui, už kiekvieną padarytą ėjimą pridedant 3 sekundes (5'+3'');

3.3. Simultane (C turnyras) tiesioginė laiko kontrolė nenustatoma – simultano dalyvis 

3  http://www.fide.com/component/handbook/?id=171&view=article



privalo daryti ėjimą meistrui priėjus prie lentos (negalima ėjimo daryti  tol,  kol meistras nėra 

priėjęs prie lentos; meistrui priėjus prie lentos, ėjimas turi būti daromas nedelsiant);

3.4.  Didelių  šachmatų  turnyras  (D)  vyks  nokauto  („olimpine“)  sistema.  Žaidžiama 

armagedono partija, baltiesiems skiriama 10 minučių partijai, juodiesiems – 9 minutės. Spalva 

nustatoma burtais. Kad patektų į kitą etapą, žaidėjui, žaidžiančiam baltosiomis figūromis, būtina 

pergalė,  juodiesiems  pakanka  lygiųjų.  Pirmieji  8  žaidėjai  iš  anksto  žaidėjai  patenka  į 

aštuntfinalius,  kurių pradžia  numatyta 12.00 val.  Vėliau užsiregistravę  9-24 žaidėjai  žaidžia 

atrankos varžybose nuo 11:00 val. tokiose porose: 9-24, 10-23, 11-22, 12-21, 13-20, 14-19, 15-

18, 16-17; atrankos varžybose žaidžiama armagedono partija, baltiesiems skiriama 10 minučių 

partijai, juodiesiems – 9 minutės. Šių porų nugalėtojai patenka į aštuntfinalį (pradžia 12.05 val.), 

kur susitinka atitinkamai su 1-8 iš anksto užsiregistravusiais Didelų šachmatų turnyro dalyviais: 

1-16/17,  2-15/18,  3-14/19,  4-13/20,  5-12/21,  6-11/22,  7-10/23,  8-9/24.  Ketvirtfinalių  pradžia 

numatoma  13.50  val.;  pusfinalių  pradžia  14.50  val.,  finalo  –  15.10  val.  

Finale žaidžiamos dvi partijos su 8 minučių laiko kontrole; jei po dviejų partijų rezultatas lygus – 

toliau  žaidžiama  iki  pirmos  pergalės,  kiekvienai  tolesnei  partijai  skirtą  laiką  mažinant  2 

minutėmis  (pirmosios ir antrosios partijų laiko kontrolė – 8 minutės; trečiosios - 6 minutės; 

ketvirtosios - 4 minutės; penktosios  ir tolimesnių - 2 minutės). 

3.5. A turnyre  vietos individualioje įskaitoje nustatomos pagal jų dalyvių surinktų taškų 

skaičių. Surinkus vienodą taškų skaičių, vietoms nustatyti naudojama:

3.5.1. Buchholco koeficientas (medium, be blogiausio rezultato);

3.5.2. Buchholco koeficientas;

3.5.3. Progreso koeficientas;

3.5.4. Pergalių skaičius;

3.5.5. Burtai.

3.6. Komandų įskaitoje vertinami dviejų komandos narių, surinkusių daugiausiai taškų 

Seimo taurės turnyre (A),  taškų suma. Jei  sumos būtų vienodos,  vietai  nustatyti  naudojamos 

dalyvių rezultatų sumos:

3.6.1. Buchholco koeficiento (medium, be blogiausio rezultato);

3.6.2. Buchholco koeficiento;

3.6.3. Progreso koeficiento;

3.6.4. Pergalių skaičiaus.

3.7. B turnyre  vietos individualioje įskaitoje nustatomos pagal jų dalyvių surinktų taškų 

skaičių. Surinkus vienodą taškų skaičių, vietoms nustatyti naudojama:

3.7.1 Šachmatininko amžius – aukštesnė vieta skiriama jaunesniam šachmatininkui;

3.5.1. Buchholco koeficientas (medium, be blogiausio rezultato);



3.5.2. Buchholco koeficientas;

3.5.3. Progreso koeficientas;

3.5.4. Pergalių skaičius;

3.5.5. Burtai.


	NUOSTATAI

