
 

                                                                             
 

Atviras šachmatų ir šaškių komandinis festivalis 

„Komanda - šeima“ 
                                                     

NUOSTATAI 

Programoje: 

- Atviras šachmatų komandinis turnyras 

- Atviras šaškių „64“ komandinis turnyras 

TURNYRŲ DATOS:  

šaškių komandinis turnyras įvyks 2014 04 26 d., šeštadienį, registracija nuo 11 iki 11:45 val.,  pradžia – 12 val.  

šachmatų komandinis turnyras įvyks 2014 04 27 d., sekmadienį, registracija nuo 10 iki 10:45 val.,  pradžia – 11 val. 

TURNYRŲ VIETA:  

Vilnius, Gariūnų g. 68, naujame Gariūnų verslo parke, 2 aukštas (kavinėje). 

DALYVIAI: 

Varžybose dalyvauja vienos šeimos nariai: sutuoktiniai, broliai / seserys, tėvai ar seneliai su vaikais.  

Vienos komandos sudėtyje – 2 žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir lyties. 

TURNYRO SISTEMA:  

Šveicariškoji sistema, 7 ratai. Partijos apgalvojimui skiriama po 10 minučių kiekvienam dalyviui.  

 PARAIŠKŲ PATEIKIMAS: 

Šachmatai - vyksta iki 2014 m. balandžio 24 d. imtinai elektroniniu paštu: fichmanas@post.skynet.lt ; mob. +370 

65083301, n. tel. (5) 2302068 (šachmatų turnyro vyr. teisėjas Rišardas Fichmanas). 

Šaškės – vyksta iki 2014 m. balandžio 24 d. imtinai elektroniniu paštu: grigorijusl@takas.lt ; mob. +370 650 56 925, 

n. tel. (5) 2453469 (šaškių turnyro vyr. teisėjas Grigorijus Leibovičius). 

Komandos dalyvis (esant reikalui) turi pateikti teisėjų kolegijai giminystės ryšį patvirtinantį dokumentą. 

Dalyvaujančių komandų skaičius ribotas (24).  

Iškilus neaiškumams kreiptis: mob. +370 60832377 (organizatorius Valerijus Šumeika). 

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; autobusas išvyksta 11  val. šeštadienį ir 10 val. sekmadienį. 
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TURNYRINIS MOKESTIS: 

Nėra.  
 

VIETŲ NUSTATYMAS:  

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

 

  

APDOVANOJIMAS: 

Komandos, užėmusios 1 - 3 vietas, apdovanojamos piniginiais prizais:  
            

            Šachmatų turnyras :                                                          Šaškių  turnyras: 

1 vieta – 250 lt. komandai                                                 1 vieta – 250 lt. komandai 
2 vieta  - 200 lt. komandai                                                 2 vieta  - 200 lt. komandai 
3 vieta  - 150 lt. komandai                                                 3 vieta – 150 lt. komandai 
 

Komandų, užėmusių 4 – 6 vietas, dalyviai apdovanojami vertingais prizais (elektroninė technika). 
 

Organizatoriai pasilieka teisę  daryti nuostatuose  pakeitimus. 

 

Rėmėjai: Gariūnų verslo parkas                                                  Partneriai: Vilniaus šachmatų federacija  

Direktorius R.Šeduikis                                                                   Viceprezidentas R. Fichmanas 

  

                          

                                                Informacinis palaikymas: savaitraštis „Obzor“ 


