
Seimas R&B – Vilniaus ŠK čempionatas 2022 
 

1. ORGANIZAVIMAS 

Laikas – 2022 m. liepos 2 d. (šeštadienį) nuo 11:00. Varžybų pabaiga numatoma apie 17:00. 

Vieta – Seimo lankytojų centras, Gedimino pr. 60, Vilnius (Seimo lankytojų centras, prieš Mažvydo 

biblioteką, buvusiose SEB banko patalpose). 

Varžybų teisėjas – nacionalinės kategorijos (NA) arbitras Andrius Paulauskas. 

Laiko kontrolė: 

 po 8 min + 4 s už atliktą ėjimą (pagrindiniame turnyre, FIDE Rapid rated) 

 po 3 min + 2 s už atliktą ėjimą (atkrintamosiose, FIDE Blitz rated) 

 5 min baltiesiems prieš 4 min juodiesiems (armagedone, unrated) 

2. DALYVIAI 

Dalyvauti kviečiami bent vieną iš šių reikalavimų atitinkantys šachmatininkai: 

 Vilniaus šachmatininkai, turintys ne mažesnį nei 1600 FIDE greitųjų arba žaibo šachmatų 

reitingą (2022-06-01 arba 2022-07-01 duomenimis); 

 Vilniaus šachmatų klubo 2022 m. birželio mėn. savaitiniame turnyre (06-02, 06-07, 06-14, 

06-21 arba 06-28) patekę tarp 10 stipriausiųjų; 

 gavę organizatorių vardinius kvietimus. 

 

Maksimalus dalyvių skaičius – 36. 

3. REGLAMENTAS 

Varžybos vykdomos dviem etapais: pagrindinis turnyras bei atkrintamosios varžybos. 

Pagrindinis turnyras (8+4) vyks 7 ratų šveicariškąja sistema, pagal FIDE greitųjų šachmatų 

taisykles ir registruojamas FIDE greitųjų šachmatų reitingo apskaitai. 

 

Pirmąsias 8 vietas užėmė dalyviai patenka į atkrintamąsias varžybas, kuriose žaidžiamos dvi žaibo  

(3+2) partijos (pirmosios partijos spalvą renkasi aukštesnę vietą pagrindiniame turnyre užėmęs 

žaidėjas). Žaidžiama dėl visų 8 vietų, t. y. pirmajame etape pralaimėję žaidėjai tęsia kovą dėl 5-8 

vietų ir t.t. Atkrintamųjų turnyras registruojamas FIDE žaibo šachmatų reitingo apskaitai. 

 

Jei žaibo mačas baigiasi lygiosiomis, žaidžiamas armagedonas (baltieji turi 5 min prieš 4, bet 

privalo laimėti, spalvą renkasi žemesnę vietą pagrindiniame turnyre užėmęs žaidėjas). 

Armagedonas vyks pagal FIDE žaibo šachmatų taisykles, bet reitingui apskaitomas nebus. 

 

Pagrindiniame turnyre laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Esant vienodam rezultatui, vietos 

nustatomos pagal šiuos papildomus rodiklius: 

1. Reitingo atlikimas (rating performance); 



2. Median-Buchholz'o koeficientas (atmetus blogiausiai sužaidusio varžovo rezultatą); 

3. Pilnas Buchholz'o koeficientas; 

4. Progreso koeficientas. 

4. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS 

Atvykimas į varžybas ir registracija vykdoma iki 10:50, pirmojo rato pradžia 11:00. Atkrintamųjų 

pradžia numatoma apie 15:30. Turnyro uždarymas numatomas apie 17:00. 

5. REGISTRACIJA 

Išankstinė registracija vykdoma iki liepos 1 d. imtinai el. p. andrius.paulauskas96@gmail.com. 

Specialiųjų poreikių ar kitų reikalavimų turintys dalyviai apie tai turi pranešti išankstinės 

registracijos metu. 

6. APDOVANOJIMAI 

Turnyro nugalėtojui įteikiama Vilniaus šachmatų klubo čempiono taurė, 1-3 vietos apdovanojamos 

medaliais, 1-10 vietos – daiktiniais prizais. Tikslūs prizai bus paskelbti turnyro eigoje. 

7. KONTAKTAI 

 Andrius Paulauskas – tel. +37069623502, el. paštas andrius.paulauskas96@gmail.com 
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