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2017 m. Atviro Lietuvos  ,,Žaibo"  šachmatų čempionato 
 

NUOSTATAI 

Varžybų organizatorius  

Lietuvos šachmatų federacija, Vilniaus sporto mokykla ,,Tauras", SMK ,,Juoda balta", Vilniaus šachmatų klubas 

Vieta ir laikas  
 

2017 m.  Lietuvos atviras žaibo šachmatų čempionatas vyks  šeštadienį lapkričio 25 d., Vilniuje viešbučio 

„Karolina" konferencijų centre, adresu  Sausio 13-osios g. 2. Didžiojoje salėje,  17.00 val 

Atvykimas ir registracija į Lietuvos ,,Žaibo"  šachmatų čempionatą: lapkričio 25 d. nuo 15.00 iki 16.30 val. 

Varžybų pradžia : 2017 m. lapkričio 25 d. nuo 17.00 val. 

 

Dalyvavimo sąlygos: 

Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija arba patys dalyviai.  

Būtina išankstinė registracija. Paraiškas, nurodant  nakvynės ir maitinimo poreikį, siųsti  varžybų organizatoriui IO 

J.Sidabrui  (tel +370 686 82025) juodabalta.klubas@gmail.com  su kopija  vyr.teisėjui  IA Raimondui Paliulioniui (tel 

+370 612 68508)  r.paliulionis@gmail.com iki lapkričio 22 d imtinai.  

Dalyvavimo mokestis: LTU atviro žaibo šachmatų čempionato – 5 еurai. Nuolaida BM14 dalyviams - 2 eur. 

Mokestis sumokamas iki 2017 11 23 į Lietuvos šachmatų federacijos (į/k 291698620, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 

LT757044060000168886, Vilniaus bankas, banko kodas 70440) arba mokamas grynais varžybų dieną vietoje. 

 

Laiko kontrolė ir reglamentas 

 

Lietuvos žaibo šachmatų čempionatas vykdomas šveicariška sistema, 11 ratais, pagal FIDE   šachmatų taisykles su 

atskira vyrų ir moterų  rezultatų įskaita. 

Laiko kontrolė : po 3 min. plius  po 2 sek. po kiekvieno padaryto ėjimo. 

 

Nugalėtojų nustatymas 
 

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 

1. Buchholco koeficientas (media, be blogiausio rezultato); 2. Buchholco koeficientas; 3. Bergerio koeficientas;  

4. Progreso koeficientas; 5. Tarpusavio susitikimo rezultatas. 

Varžybų nugalėtojai (1-3 vietos bendrojoje ir moterų įskaitoje) apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir 

medaliais. Šiame čempionate vykdoma BM 20 įskaita, kur prizininkai apdovanojami atitinkamo laipsnio Lietuvos 

čempionato diplomais ir medaliais. 

Prizins fondas ne mažesnis, negu 1000 eur. 

Tikslus prizų skaičius ir jų dydis bus paskelbti po 3 rato. 

 

Informacija dėl nakvynės ir maitinimo: 

Nakvynė viešbutyje „Karolina“ lapkričio 25-26  - 19 eurų naktis su pusryčiais dalyviui  dviviečiame, triviečiame 

kambaryje. Vienviečiame - 30 eurų. Maitinimas viešbutyje „Karolina“  - lapkričio 25 vakarienė po 6 eurus. Būtina 

išankstinė nakvynės rezervacija ir maitinimo užsakymas. 
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2017 m. Lietuvos „Žaibo“  šachmatų čempionatų paraiška 

 

1. Pavardė, vardas 

2. „Žaibo“ čempionatas  

3.   

4. Miestas 

5. ELO 

6. Gimimo metai 

7. Telefono nr. 

8. El.pašto adresas 

9. Nakvynės poreikis 

Maitinimo poreikis 

Asmenų skaičius 

10. Pastabos 

Užpildytą paraišką siųskite  el.paštu   juodabalta.klubas@gmail.com  

ir  r.paliulionis@gmail.com iki 2017.11.22 
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