
2021 m. LIETUVOS MĖGĖJŲ GREITŲJŲ 
ŠACHMATŲ ČEMPIONATAS  

 

NUOSTATAI 

Varžybos vykdomos pagal SAM renginių vykdymo reikalavimus 

(nuo 16 m. dalyvavimas tik su galimybių pasu) 

 

Dalyvavimo sąlygos 
Turnyre gali dalyvauti žaidėjai, kurių greitųjų FIDE ELO reitingas yra žemesnis už 2200. Dalyvio 
startinis mokestis – 20 Eur. Išankstinė dalyvių registracija vyksta iki 2021 m. spalio 7 d. 17:00 val. 
Startinis mokestis pasibaigus išankstinei registracijai – 30 Eur. Turnyre yra sudarytos sąlygos 
dalyvauti neįgaliesiems. 
 

Registracija į Lietuvos mėgėjų greitųjų šachmatų čempionatą (spausti čia) 

 
Data, vieta ir laikas 
Čempionato data – 2021 m. spalio 9–10 d. 
Čempionato vieta – Radisson Hotel Kaunas 4**** (2 aukštas), K. Donelaičio g. 27, Kaunas. 
Registracijos patvirtinimas – turnyro dieną nuo 12:00 val. iki 13:30 val. 
Čempionato atidarymas – 2021 m. spalio 9 d. 14:00 val. 
 

Ratas Diena Laikas 

Atidarymas/1 rato pradžia spalio 9 d. 14:00 

2 rato pradžia spalio 9 d. 15:00 

3 rato pradžia spalio 9 d. 16:00 

4 rato pradžia spalio 9 d. 17:00 

“Bullet” čempionatas spalio 9 d. 19:00 

5 rato pradžia spalio 10 d. 10:00 

6 rato pradžia spalio 10 d. 11:00 

7 rato pradžia spalio 10 d. 12:00 

Pietų pertrauka 13:00-14:00 

8 rato pradžia spalio 10 d. 14:00 

9 rato pradžia spalio 10 d. 15:00 

 
 
Laiko kontrolė ir reglamentas 
Turnyras vykdomos šveicariška sistema: 9 ratai pagal FIDE greitųjų šachmatų žaidimo taisykles. 
Laiko kontrolė – 15 min + 10 sek. Turnyras registruojamas FIDE ELO reitingo pokyčiui apskaičiuoti. 

Nugalėtojų nustatymas 
Laimi dalyvis surinkęs daugiausiai taškų (už pergalę skiriama 1 taškas, už lygiąsias 0,5 taško, 
už pralaimėjimą – 0 taškų). Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus 
rodiklius: 1. Buchholco koeficientas -1; 2. Buchholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas; 4. 
Arranzo koeficientas; 5. Bergerio koeficientas. 

Apgyvendinimas: 
Turnyro dalyviams siūloma nakvynė Radisson Hotel Kaunas, K. Donelaičio g. 27, Kaunas: 

• vienvietis kambarys su pusryčiais: 45 Eur/asm. + pagalvės mokestis (1 Eur/asm.); 
• dvivietis kambarys su pusryčiais: 25 Eur/asm. + pagalvės mokestis (1 Eur/asm.). 

https://forms.gle/q1MGZpwVQDqhEDi79


Prizai 
Garantuojamas prizinis fondas – 550 Eur (prizai nėra dalijami). 
 
Prizai bendroje įskaitoje: 

1v. – € 120 2v. – € 80 3v. – € 60 4v. – € 50 5v. – € 40 

 
Prizai kitose įskaitose užėmus pirmąją vietą: 

Moterų/merginų 
€ 40 

Senjorų (S60) 
€ 40 

Jaunių (U18) 
€ 40 

<2000 reitingas 
€ 40 

<1600 reitingas 
€ 40 

 
Jeigu turnyro dalyvis iškovoja prizus keliose kategorijose, jam skiriamas vienas didesnis prizas. 
Jeigu prizai savo verte lygūs, tai pirmiausia šiam žaidėjui skiriamas pagrindinės įskaitos prizas. Kitu 
atveju – pagal eiliškumą (iš kairės į dešinę) kategorijų prizų lentelėje. 

Turnyro nugalėtojas apdovanojamas taure, įskaitų dalyviai apdovanojami medaliais. 

Gali būti įsteigti papildomi daiktiniai prizai. 

Organizatoriai ir partneriai 
Turnyrą organizuoja ir vykdo Lietuvos šachmatų mokykla. 
Renginio partneriai – Lietuvos šachmatų federacija, Kauno šachmatų federacija. 

Papildoma informacija 
Informaciją kitais čempionato klausimais teikia: 

• čempionato vyr. teisėjas IA Donatas Vaznonis, tel. 861723172; 

• čempionato organizatorius IO Donatas Pilinkus, Tel. 865729557. 

Organizatoriai ir teisėjai pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus ir nustatyti turnyro reglamentą. 

 

 


