
2022 m. atviras Vilniaus
greitųjų šachmatų čempionatas

1. ORGANIZAVIMAS

Laikas – 2022 m. rugpjūčio 6-7 d.
Atvykimas rugpjūčio 6 d. (šeštadienį) nuo 10:00, pirmojo rato pradžia – 11:00.
Vieta – viešbutis Panorama Hotel (Sodų g. 14, Vilnius)

Organizatoriai – Vilniaus šachmatų klubas.
Turnyro direktorius – Kipras Eigminas (tel. +37061378153, el. paštas kipras.eigminas@gmail.com).
Turnyro vyr. teisėjas – NA Andrius Paulauskas (tel. +37069623502, el. paštas
andrius.paulauskas96@gmail.com).

Organizatoriai pasilieka teisę atlikti būtinus nuostatų pakeitimus.

2. DALYVIAI

Dalyvauti kviečiami visi norintys šachmatininkai. Maksimalus dalyvių skaičius – 140.

Varžybų startinis mokestis – 10 Eur (už žaibo ir greitųjų čempionatus kartu – 15 Eur). GM, IM,
WGM, WIM – be starto mokesčio, FM, CM, WFM, WCM – 50% nuolaida.

3. REGLAMENTAS

Varžybos vykdomos 11 ratų šveicariškąja sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles.
Laiko kontrolė – 15 min + 10 s už kiekvieną atliktą ėjimą. Turnyras registruojamas FIDE.

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausia taškų. Esant vienodam rezultatui, vietos nustatomos pagal šiuos
papildomus rodiklius:

1. Median-Buchholz'o koeficientas (atmetus blogiausiai sužaidusio varžovo rezultatą);
2. Pilnas Buchholz'o koeficientas;
3. Progreso koeficientas;
4. Berger'io koeficientas.

4. REGISTRACIJA

Išankstinė registracija vykdoma iki rugpjūčio 5 d. imtinai, el. paštu varžybų teisėjui
andrius.paulauskas96@gmail.com su kopija kipras.eigminas@gmail.com. Pasiekus dalyvių limitą,
registracija gali būti sustabdoma anksčiau.

Jei dalyvis nėra registruotas FIDE, jis privalo nurodyti el. paštą bei tikslią gimimo datą. Taip pat
nurodykite atstovaujamą miestą.

Spec. poreikių ar kitų reikalavimų turintys dalyviai apie tai praneša išankstinės registracijos metu.
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5. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS

Atvykimas į varžybas ir registracija vykdoma iki šeštadienio 10:45, pirmojo rato pradžia 11:00.

rugpjūčio 6

Atidarymas 10:45

rugpjūčio 7

6 ratas 10:00
1 ratas 11:00 7 ratas 11:00
2 ratas 12:00 8 ratas 12:00
3 ratas 13:00 Pertrauka
Pertrauka 9 ratas 14:00
4 ratas 15:00 10 ratas 15:00
5 ratas 16:00 11 ratas 16:00

Uždarymas 17:00

6. NAKVYNĖ

Pasiūlymas nakvynei Panorama viešbutyje:

● vienvietis kambarys – 40 Eur/d. su pusryčiais (švediškas stalas) + 1 Eur/asm/d. (vietinės
rinkliavos mokestis)

● dvivietis kambarys – 48 Eur/d. su pusryčiais (švediškas stalas) + 1 Eur/asm/d. (vietinės
rinkliavos mokestis)

Dėl nakvynės teirautis Kipro Eigmino (+37061378153, kipras.eigminas@gmail.com)

7. APDOVANOJIMAI

Turnyro nugalėtojai apdovanojami piniginiais prizais, taurėmis, medaliais, diplomais.
Apdovanojamos 1-5 vietos bei nugalėtojai šiose kategorijose:

1. moterų
2. jaunių (gim. 2004 m. ir jaunesni)
3. senjorų (gim. 1962 m. ir vyresni)
4. mėgėjų (FIDE greitųjų šachmatų reitingas <= 2000)

Susirinkus 100 dalyvių garantuojamas 600€ prizinis fondas. Prizinis fondas gali kisti pagal dalyvių
skaičių arba pritraukus papildomų rėmėjų.

Įskaita I vieta II vieta III vieta IV vieta V vieta
Bendra 150€ + TMD 100€ + MD 70€ + MD 50€ 30€
Moterų 40€ + TMD 30€ + MD 20€ + MD
Jaunių 20€ + MD MD MD
Senjorų 20€ + MD MD MD
Mėgėjų 20€ + MD MD MD

Dalyvis pretenduoja tik į vieną prizą, kategorijų nugalėtojai nustatomi išvardyta eilės tvarka,
pirmiausia įteikiant piniginius prizus.
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