
                                                                                                              
Gariūnų verslo parkas  

 
II-asis atviras Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų 

šachmatų čempionatas Gariūnų verslo parko prizams laim÷ti 
  

NUOSTATAI 
 

RENGINIO DATA:  
Komandinis mokyklų greitųjų šachmatų turnyras vyks dviem etapais:  
1) 2012 01 07 d. (šeštadienį) 11:00 val. – atrankos turnyras Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų 
komandoms,  registracija 10:00 – 10:45 val., varžybos vyks Vilniaus m. šachmatų ir šaškių sporto 
mokykloje, Vasario 16-osios g., Nr. 14 , į finalą patenka 3 stipriausios komandos; 
2) 2012 01 08 d. (sekmadienį) 11:30 val. – finalinis turnyras, žaidžiant ratų sistema (12 komandų,  
9 iš jų – kitų šalių ir Lietuvos miestų, rajonų mokyklų kviestin÷s komandos).  
 
FINALINIO TURNYRO VIETA: Vilnius, Gariūnų g. 49, automobilių turgaviet÷s kavin÷je. 
 
VARŽYBŲ  SISTEMA:  
Atrankos turnyre žaidžiama  šveicariška sistema 7 ratais, dalyvauja iš anksto užsiregistravusios bendrojo 
lavinimo mokyklų mokinių komandos. Partijos apgalvojimui skiriama po 15 minučių dalyviui. 
Komandos sud÷tis: 3 dalyviai  iš vienos bendrojo lavinimo įstaigos (mokyklos, gimnazijos, lic÷jaus), 
gimę 1995 m. ir jaunesni. Gali žaisti vienas atsarginis dalyvis. 
Finaliniame turnyre žaidžia 12 komandų  (3 pra÷jusios atranką  ir 9 kviestin÷s komandos iš Lenkijos, 
Latvijos, Kauno, Klaip÷dos, Šiaulių, Panev÷žio, Plung÷s, Vilniaus raj.) ratų sistema, laiko kontrol÷ –  
10 min. dalyviui.  
  
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS: vyksta iki 2012 m. sausio 05 d. imtinai elektroniniu paštu: 
fichmanas@post.skynet.lt ; mob. +370 65083301, n. tel. (5) 2302068 (vyr. teis÷jas Rišardas Fichmanas). 
Paraiškoje reikia nurodyti: mokyklos pavadinimą, 3 žaid÷jų vardą, pavardę, klasę, gimimo metus, reitingą 
(ar sporto kategoriją) lentų eil÷s tvarka. Komandą turi lyd÷ti vadovas. Esant reikalui dalyvis privalo 
pateikti mokinio pažym÷jimą. Dalyvaujančių komandų skaičius ribotas (24).  
Iškilus neaiškumams kreiptis: mob. +370 653 81564 (organizatorius Valerijus Šumeika). 
Atvykus į žaidimo vietą, finalinio turnyro registracija vyks  sausio 08 d. (sekmadienį) nuo 10:30 val. 
Pagal poreikį organizatoriai nuveža bei atveža dalyvius nuo Vilniaus m. šachmatų ir šaškių sporto 

mokyklos (Vasario 16-osios g., Nr. 14/2) į žaidimo vietą (Gariūnų g. 49); autobusas išvyksta 10:30 val. 

  
TURNYRINIS MOKESTIS:  N÷ra.  

 
VIETŲ NUSTATYMAS: pagal didesnį komandinių taškų skaičių (už pergalę mače skiriami 2 taškai, 
už lygiom sužaistą mačą – 1 taškas).  Lygyb÷s atveju vietos nustatomos pagal geresnius rodiklius:  
1.visų surinktų taškų sumą; 2.tarpusavio susitikimo rezultatą; 3. pirmosios lentos rezultatą. 

 
PRIZAI: mokyklų komandos, už÷musios prizines vietas, apdovanojamos taur÷mis, komandų dalyviai – 
medaliais ir vertingais prizais (elektronine technika). Pakviestos svečių komandos apdovanojamos 
atminimo prizais. Prizus skiria turnyro organizatoriai ir r÷m÷jai: Gariūnų VP,  Vilniaus šachmatų 
federacija bei savaitraštis „Obzor“, kuris taip pat pristatys informaciją spaudoje.. 
 

PRIZININKŲ APDOVANOJIMAS: varžybų uždarymo metu apie 16 val. 
 

R÷m÷jai: Gariūnų verslo parkas                                                  Partneriai: Vilniaus šachmatų federacija  
Direktorius R.Šeduikis                                                                Viceprezidentas R. Fichmanas 
 


