
               PATVIRTINTA 

               Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro  

               direktoriaus 2023 m. vasario 24 d.  

               įsakymu Nr. V1-39 

 

RESPUBLIKINIO ŠACHMATŲ TURNYRO „BALTIJOS KRANTO TAURĖ – 2023“ 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Respublikinio šachmatų turnyro „Baltijos kranto taurė – 2023“ (toliau – Turnyras) 

nuostatai reglamentuoja Turnyro tikslą, uždavinius, dalyvius, varžybų sistemą, nugalėtojų nustatymą, 

Turnyro teisėjus, registraciją ir baigiamąsias nuostatas. 

            1.2.    Turnyras  vyks  2023 m.  balandžio  29 d.  Klaipėdoje,  „Amberton  Hotel  Klaipėda“, 

Konferencijų centre, Naujojo sodo g. 1A.  

1.3. Turnyrą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (interneto svetainė 

www.kvlc.lt) ir Klaipėdos miesto šachmatų federacija (Baltijos pr. 69-64, LT-94123, Klaipėda, tel. 

+370 600 85296, el. paštas: klaipedossportoprojektai@gmail.com ). Turnyro koordinatorė – Vaida 

Valinskienė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ skyriaus vedėja, organizatorius – 

Viktoras Galuščak, neformaliojo vaikų švietimo (šachmatai) mokytojas (el. paštas 

klubaszuvedra@kvlc.lt, tel. Nr. (8 46) 49 87 39).  

          1.4.   Renginys iš dalies finansuojamas Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis ir yra įtrauktas 

į Edukacinių, kultūrinių ir kitų renginių programą.  

       

II. TIKSLAS 

 

2.1. Kelti jaunųjų žaidėjų meistriškumą, išaiškinti pajėgiausius jaunuosius šachmatininkus. 
 

III. UŽDAVINIAI 

 

3.1. Skatinti šachmatų žaidimo patrauklumą vaikų tarpe. 

3.2. Skatinti jaunųjų šachmatų žaidėjų motyvaciją ir meistriškumą. 

 

IV. DALYVIAI 

 

4.1. Turnyre kviečiami dalyvauti Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigų, bendrojo ugdymo 

mokyklų mokiniai, gimę 2007 metais ir jaunesni. 

 

V. VARŽYBŲ SISTEMA 

 

5.1. Turnyras vykdomas šveicariška sistema, žaidžiami 7 ratai. Apdovanojimai vyks bendroje 

įskaitoje (I, II, III vietos) ir amžiaus grupėse: U16 (2007-2008) U14 (2009-2010)  U12 (2011-2012) 

U10 (2013-2014) U8 (2015 ir jaunesni). Partijai sužaisti kiekvienam žaidėjui skiriama po 10 min. + 

5 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą. Varžybos vyks su FIDE ELO reitingų apskaita. 
 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS 

 

6.1. Turnyrą laimi žaidėjai, surinkę daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos 

pagal: 

1. mod. Bucholcą; 

2. pilną Bucholcą; 

3. progresą; 
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4. pergalių skaičių; 

5. pergalių juodaisiais skaičių; 

6. tarpusavio rezultatą. 

6.2. Šachmatininkai, savo amžiaus grupėje užėmę 1, 2, 3 vietas, bus apdovanojami medaliais 

ir diplomais. 

6.3. Trys Turnyro nugalėtojai apdovanojami taurėmis, medaliais ir diplomais. 

6.4. Visi Turnyro dalyviai apdovanojami padėkomis ir Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

atminimo dovanomis.  

6.5. Jaunesni dalyviai pretenduoja ir į vyresniųjų grupių prizines vietas, bet laimėti gali tik 

vieną, aukštesnės vietos medalį. 

6.6. Turnyro teisėjų sprendimas galutinis ir neginčijamas. 

 

VII. TURNYRO TEISĖJAI 

 

7.1. Turnyro teisėjai – Viktoras Galuščak ir Zhanna Kryzhanovska,  Klaipėdos vaikų 

laisvalaikio centro neformaliojo vaikų švietimo šachmatų mokytojai, FIDE licenciją turintys teisėjai.  

Turnyro sekretoriatas – Klaudijus Jonaitis ir Ana Borisovaitė, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro 

neformaliojo vaikų švietimo šachmatų mokytojai.  

 

VIII. REGISTRACIJA 

 

8.1. Išankstinė registracija vyksta iki 2023 m. balandžio 22 d. 17.00 val. Registracija vykdoma 

el. paštu klubaszuvedra@kvlc.lt. Registruojantis pateikti dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, 

atstovaujamą įstaigą. Užsiregistravus šimtui dalyvių, registracija stabdoma. Išsamesnė informacija 

teikiama tel. (8 46) 49 87 39. 

8.2. Turnyro dalyvių registracijos patvirtinimas prasideda 2023 m. balandžio 29 d. 12.00 val. 

atvykus į Turnyro vietą (Amberton Hotel Klaipėda, Konferencijų centras, Naujojo Sodo g. 1A, 

Klaipėda). 

8.3. Norintys dalyvauti Turnyre, moka 10,00 Eur dalyvio mokestį, kurį  iki 2023 m. balandžio 

27 d. perveda į Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro sąskaitą Nr. LT LT95 7180 5000 0113 0249  (AB 

Šiaulių bankas, įm. kodas 302430402). Mokėjimo paskirtyje įrašyti „Turnyrui „Baltijos kranto taurė 

2023“, nurodyti Turnyro dalyvio vardą, pavardę. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9.1. Būtina laikytis higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir 

kt.). 

9.2. Turnyre negali dalyvauti asmenys, kurie turi viršutinių kvėpavimo takų infekcijų 

požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas). 

9.3. Nepilnamečių dalyvių vadovas arba atsakingas asmuo užtikrina dalyvių drausmę, saugų 

elgesį bei atsako už dalyvių sveikatos sutrikimus įvykusius Turnyro metu. 

9.4. Dalyvavimas Turnyre reiškia dalyvių sutikimą, kad renginys būtų filmuojamas 

(fotografuojamas), filmuota (fotografuota) medžiaga, vaizdo ir garso įrašai ir kt. būtų naudojami 

(nepažeidžiant asmens teisių, garbės ir orumo apsaugos) reklamos, žiniasklaidos srityse (dienraščiai, 

televizija, organizatorių interneto svetainė, socialiniai tinklai) įstatymų nustatyta tvarka. 

9.5. Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio formą, datą, laiką ir vietą. 

                           _______________________ 
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