
 

Šalčininkai Rapid 2023 

 

 

1. ORGANIZAVIMAS 
 

Laikas – 2023 m. sausio 22 d. (sekmadienį). Atvykimas nuo 10:00 iki 10:50.  
Vieta – Šalčininkų kultūros centras (Vilniaus g. 48, Šalčininkai). 

 

Organizatoriai – Vilniaus šachmatų klubas.  
Varžybų vyr. teisėjas – NA Andrius Paulauskas. 

 
2. DALYVIAI 

 
Dalyvauti kviečiami visi norintys šachmatininkai. Maksimalus dalyvių skaičius – 61. 

 

Varžybų startinis mokestis – 10 Eur. Vilniaus šachmatų klubo nariams – 5 Eur. 

 

Žaidimo vieta yra pasienio ruože, atvykstant į ją reikalingas asmens dokumentas (pasas arba 

asmens tapatybės kortelė). 
 

3. REGLAMENTAS 
 

Varžybos vykdomos 9 ratų šveicariškąja sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles.  
Laiko kontrolė – 10 min + 5 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. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS 

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

 
Po 5 ratų planuojama 1 val. pietų pertrauka. Turnyro uždarymas numatomas apie 17:00. 

 
5. REGISTRACIJA 

 

Išankstinė registracija vykdoma iki sausio 21 d. imtinai el. paštu 
andrius.paulauskas96@gmail.com 

 

Pasiekus dalyvių limitą, registracija gali būti sustabdoma anksčiau. 
 

Jei dalyvis nėra registruotas FIDE, jis privalo nurodyti el. paštą bei tikslią gimimo datą. 
 

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

registracijos metu.

http://vilniuschess.lt/lt/membership/
mailto:andrius.paulauskas96@gmail.com


 

6. APDOVANOJIMAI 
 

Turnyro nugalėtojai apdovanojami medaliais bei piniginiais prizais. Tikslūs prizai bus 

paskelbti turnyro eigoje. Garantuojamas ne mažesnis nei 250 Eur prizinis fondas. 
 

Apdovanojamos 1-3 vietos bei nugalėtojai šiose kategorijose: 
 

1. moterų 

2. moksleivių (gim. 2005 m. ir jaunesni) 

3. vaikų (gim. 2009 m. ir jaunesni) 

4. senjorų (gim. 1963 m. ir vyresni) 

5. klubo narių 

 

Dalyvis pretenduoja tik į vieną piniginį prizą, kategorijų nugalėtojai nustatomi aukščiau 

išvardyta eilės tvarka. Organizatoriai pasilieka teisę padidinti prizų skaičių ar jų dydį. 
 

7. KONTAKTAI 
 

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

mailto:andrius.paulauskas96@gmail.com

