ŠACHMATŲ VARŽYBŲ
ATVIRAS UŽUPIO PASAULIO ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS – 2017
NUOSTATAI
1.

Tradicinės žaibo šachmatų varžybos „Atviras Užupio Pasaulio šachmatų

čempionatas – 2017“ (toliau – renginys arba varžybos) yra skirtas Užupio Respublikos
Neprigulmybės paskelbimo XX-tosioms metinėms pagerbti.
2. Renginyje dalyvauja šachmatų mėgėjai, pripažįstantys Užupio Res publikos
suverenitetą.
3. Renginio vieta – Užupio kavinė, Užupio g. 2; laikas – 2017 m. balandžio 1 d.
(šeštadienis) 12.00-15.00.
4. Varžybas organizuoja ir vykdo Vilniaus šachmatų klubas kartu su Lietuvos šachmatų
federacija, ICIO ir Lietuvos šachmatų mėgėjų federacija. Varžybų teisėjus deleguoja Vilniaus
šachmatų klubas, varžybų vyriausias teisėjas – FIDE kategorijos teisėjas Gintas Zybartas.
5.
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Neprigulmybės paskelbimo XX-tosios šventės programa ir „Atviras Užupio Pasaulio šachmatų
čempionatas – 2017“ programa (toliau – Programa).
6. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyvių išlaidų, susijusių su pasirengimu
varžyboms ir dalyvavimu jose, organizatoriai nekompensuoja.
7. Varžybų programoje numatyti: Atviro Užupio Pasaulio šachmatų čempionato
suaugusiųjų turnyras (toliau – A turnyras arba A); didžiųjų šachmatų turnyras (toliau – turnyras
D). Informacija apie varžybas skelbiama interneto svetainėje https://mc2chess.wordpress.com.
8. Dalyvauti suaugusiųjų turnyre (A) kviečiami: Užupio bendruomenės nariai, 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, šachmatų sporto ir LR Seimo taurės veteranai,
žiniasklaidos atstovai; valstybės institucijų darbuotojai; Lietuvos šachmatininkų rinktinių, 2016
metais atstovavusių Lietuvai, nariai ir kiti organizatorių pakviesti šachmatininkai – asmenys
pripažįstantys Užupio Respublikos suverenitetą.
9. Šių nuostatų 8 punkte nurodyti ir pageidaujantys A turnyre dalyvauti šachmatininkai
kviečiami registruotis iki 2017 m. balandžio 1 dienos 08.00 val. elektroniniu paštu
dmatonis@yahoo.com (registruojantis būtina nurodyti:

turnyrą (A); vardą ir pavardę;

kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą); instituciją, kuriai
atstovauja). Registruotis galima ir varžybų vykdymo vietoje 2017 m. balandžio 1 dieną 11.00 -

11.55 val.
10. Šachmatininkai, pageidaujantys žaisti Didelių šachmatų (karaliaus figūros aukštis 40
cm - toliau dideli šachmatai) turnyre kviečiami registruotis iki 2017 m. balandžio 1 dienos 08.00
val. elektroniniu paštu dmatonis@yahoo.com (registruojantis būtina nurodyti: turnyrą (D); vardą
ir pavardę; kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą)). Registruotis
galima ir varžybų vykdymo vietoje 2017 m. balandžio 1 dieną 11.00 - 13.55 val.
11. Varžybos vyksta pagal oficialias FIDE žaibo taisykles. Laiko kontrolė vienam
žaidėjui – 5 minutės.
Varžybų programa, vieta ir laikas
12. Varžybos vyks Užupio kavinė, Užupio g. 2; laikas – 2017 m. balandžio 1 d.
(šeštadienis) 12.00-15.00. Varžybų atidarymas – 11..55 val.; A turnyro pradžia – 12.00 val.;
Didelių šachmatų turnyro (D) pradžia – 12.15 val..
Apdovanojimai
13. Atviro Užupio Pasaulio šachmatų čempionato – 2017 A turnyro nugalėtojas
apdovanojamas pereinamąja „Atviro Užupio Pasaulio šachmatų čempionato – 2017“ taure.
14. Dalyviai, Atviro Užupio Pasaulio šachmatų čempionato – 2017 A turnyre užėmę
pirmąsias penkias vietas, apdovanojami pagyrimo raštais ir suvenyrais.
15. Didelių šachmatų turnyro nugalėtojas apdovanojamas pagyrimo raštu ir/arba
pereinamąja taure.

