
Tarptautinio ţaibo šachmatų turnyro 

„Admiral CUP – 2016“ 

NUOSTATAI 

 

VYKDYMO  LAIKAS  IR  VIETA 

Tarptautinis žaibo šachmatų turnyras „Admiral CUP – 2016“ vyks š. m. spalio 09 dieną 

Vilniuje „Siemens“ arenoje (Ozo g. 14, Vilnius, Lietuva).  

 

DALYVIAI  IR  VARŢYBŲ  REGLAMENTAS 

Tarptautiniame žaibo šachmatų turnyre kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys Lietuvos bei 

užsienio šalių šachmatininkai, nepriklausomai nuo jų titulų ar reitingų. Tarptautinis žaibo 

šachmatų turnyras „ADMIRAL CUP – 2016“ vyks dviem etapais: atrankinės varžybos ir 

finalinis etapas. Laiko kontrolė – po 5 min. kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. 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 varžovo nuimamos 

minutės ir pridedamos silpnesniam varžovui). 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. Maksimalus laiko skirtumas tarp varžovų gali 

būti 1 min. prieš 9 min. Vienodo pajėgumo šachmatininkai tarpusavyje žais su vienoda laiko 

kontrole. Senjorams virš 70-ies metų laiko kontrolės mažinimas netaikomas. Dalyviams, 

turintiems FIDE reitingą, taikomas iki 2016 m. sausio 1 d. FIDE paskelbtas jų žaibo reitingas. 

Jei dalyvis tokio neturi, taikomas didesnis iš  FIDE greitųjų šachmatų arba klasikinių šachmatų 

reitingų. Jei dalyvis neturi jokio FIDE reitingo, jam suteikiamas 1800 reitingas.  

Atrankinės varžybos vykdomos šveicariška sistema 9 ratais, į finalinį (play off) etapą pateks 64 

geriausiai pasirodę šachmatininkai.  

Atrankinio turnyro nugalėtojų nustatymas: 

vietos atrankiniame turnyre dėl patekimo į finalą nustatomos pagal dalyvių surinktus taškus. 

Surinkus vienodą taškų skaičių, vietoms nustatyti naudojami šie papildomi rodikliai: 

1. Buchgolco koeficientas (medium, be blogiausio rezultato); 

2. Buchgolco koeficientas; 

3. Progreso koeficientas; 

4. Pergalių skaičius; 

Finalinės varžybos vyks vieno minuso sistema (play off) tarp 64 dalyvių. Visuose finalo 

etapuose bus žaidžiama po dvi partijas (baltomis ir juodomis figūromis), jei prireiks bus 

žaidžiama ir trečia partija („armagedonas“, kai susitinka vienodo pajėgumo dalyviai). Partijai 

skiriama po 5 minutes kiekvienam varžovui, su galimybių išlyginimu taip, kaip aprašyta. 

 

 

 

 



NUGALĖTOJŲ  APDOVANOJIMAS 

Tarptautinio žaibo šachmatų turnyro „ADMIRAL CUP 2016“ prizinis fondas yra 25000 

(dvidešimt penki tūkstančiai) EUR. Visos 64 -ios finalinio etapo vietos yra prizinės: 

1 vieta    6 000 EUR 

2 vieta    2 000 EUR 

3 vieta    1 000 EUR 

4 vieta       800 EUR 

5-8 vietos       500 EUR 

9-16 vietos       350 EUR 

17-32 vietos       250 EUR 

33-64 vietos       200 EUR 

Turnyro prizinis fondas garantuotas, esant ne mažiau nei 200 dalyvių. Esant mažesniam dalyvių 

skaičiui, garantuojamas prizinis fondas – 15 000 EUR, kuris bus atitinkamai paskirstomas 

visoms prizinėms vietoms. 

DALYVAVIMO  SĄLYGOS 

Turnyre gali dalyvauti šachmatininkai sumokėję turnyro startinį  mokestį į nurodytą sąskaitą – 

LT26 7044 0600 0808 3222, AB SEB bankas, banko kodas 70440, SWIFT kodas CBVILT2X, 

banko adresas Gedimino pr. 12, LT-01103 Vilnius, Lietuva. Banko juridinio asmens 

kodas 112021238. 100 EUR arba 150 EUR dalyvių startiniai mokesčiai taikomi  sumokėjus 

šiuos mokesčius atitinkamai iki 2016 m. rugsėjo 25 dienos arba po rugsėjo 25 dienos, bet ne 

vėliau kaip iki dalyvių  registracijos varžybų vietoje pabaigos, t. y. iki 2016 m. spalio 09 d. 

11:30 val.  

Visas turnyro dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės, turnyro mokesčio ir papildomas išlaidas 

apmoka patys dalyviai arba komandiruojančios organizacijos.  

 

TURNYRO TVARKARAŠTIS 

11.30 2016.10.09 

„ADMIRAL CUP – 2016“ turnyro atidarymas 

12.00 I ratas 

12.25 II ratas 

12.50 III ratas 

13.15 IV ratas 

13.40 V ratas 

14.05 VI ratas 

14.30 VII ratas 

14.55 VIII ratas 

15.20 IX ratas 

15.45 Rezultatų suvedimas 

 



 

 

 

 

 

 Finalinis etapas 

17.00 1/32 

17.45 1/16 

18.30 1/8 

19.15 1/4 

20.00 1/2 

20.45 finalai 

22.00 „ADMIRAL CUP – 2016“ varţybų uţdarymas, nugalėtojų apdovanojimas 

 

REGISTRACIJA 

Norinčius dalyvauti turnyre prašome registruotis el. paštu: info@icio.lt arba užpildant  

registracijos formą http://www.icio.lt. 

Registruojantis prašome nurodyti tikslius duomenis: VARDĄ; PAVARDĘ; FIDE ELO 

reitingą, FIDE suteiktą vardą (jei yra suteiktas); atstovaujamą federaciją; kontaktinį telefoną, 

elektroninio pašto adresą; tarpininkavimo vizai gauti poreikį. 

Dalyvių  registracija varžybų vietoje – „Siemens“ arena (Ozo g. 14, Vilnius, Lietuva) vyks 

2016 m. spalio mėn. 09 d.  nuo 10  iki 11.30  val.  

Turnyro organizatoriai pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus. 

 

TURNYRO  ORGANIZATORIAI IR PARTNERIAI 

Viešoji įstaiga „ICIO“, Lietuvos šachmatų federacija, Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija ir 

Vilniaus šachmatų klubas. 

Antanas Zapolskis, turnyro direktorius, tel. +370 62115631 el. paštas: anzapo@gmail.com. 

Gintautas Jurgis Plungė, turnyro vyriausias teisėjas, tarptautinės kategorijos arbitras, tel. +370 

61622751, el. paštas: gintautas38@gmail.com. 

Algirdas Rauduvė, turnyro vyriausio teisėjo pavaduotojas, nacionalinės kategorijos arbitras, tel. 

+370 68214925, el. paštas: algirdas52@yahoo.com. 
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