PATVIRTINTA
Lietuvos studentų sporto asociacijos
prezidento 2018 m. spalio 15 d.
įsakymu Nr. V–1–(18/19)–03

LIETUVOS STUDENTŲ GREITŲJŲ ŠACHMATŲ ČEMPIONATO NUOSTATAI
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Populiarinti šachmatus tarp studentų.
2. Kelti studentų sportinį meistriškumą.
3. Išaiškinti pajėgiausias Lietuvos universitetinių aukštųjų mokyklų komandas ir sportininkus.

II. ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS
4. Varžybas organizuoja Lietuvos studentų sporto asociacija.
5. Vykdo Vilniaus universitetas.
6. Vyriausias teisėjas IA Arvydas Baltrūnas, teisėjas FA Gintas Zybartas.

III. LAIKAS IR VIETA
7. Varžybos vykdomas 2018 m. lapkričio 17 dieną Vilniuje, Vilniaus universiteto sveikatos ir sporto
centro salėje (Saulėtekio g. 2, Vilnius).

IV. DALYVIAI
8. Amžius neribojamas;
9. Čempionate gali dalyvauti šių universitetų studentai: ASU, KTU, KU, VDU ŠA, LKA, LMTA, LSMU,
LSU, MRU, ŠU, VDA, VDU, VGTU, VU, LCC.
10. Universitetų visų studijų formų studentai;
11. Metai po studijų sustabdymo;
12. Studentai, esantys akademinėse atostogose;
13. Prieš metus baigusieji universitetą, pateikę diplomo nuorašą, gali atstovauti tik baigusį universitetą;
14. Užsienio valstybių universitetų studentai.
15. Sportininkas, studijuojantis daugiau nei viename universitete, atstovauti gali tik vieną universitetą
pasirinktinai, visus mokslo metus.

V. VARŽYBŲ PROGRAMA
16. Preliminari Programa:

Asmeninis čempionatas:
10:00 – 10:30 val. – atvykimas, registracija, mandatinė komisija;
10:40 – 11:00 val. – LTU studentų čempionato varžybų atidarymas, burtų paskelbimas, I ratas;
11:00 – 13:00 val. – asmeninio čempionato I-IV ratai;
13:00 – 14:00 val. – kavos/arbatos pertrauka;
14:00 – 15:45 val. – asmeninio čempionato V-VII ratai;
15:45 – 16:00 val. – rezultatų suvedimas;
16:00 – 16:15 val. – varžybų uždarymas, nugalėtojų apdovanojimas, varžybų dalyvių išvykimas.
PASTABA: Priklausomai nuo užsiregistravusių komandų skaičiaus, varžybų programa ir laikas gali keistis.
Galutinį varžybų reglamentą patvirtina varžybų vyr. teisėjas arba teisėjų komisija, atvykus visiems dalyviams
bei organizatoriams ir universitetų atstovams suderinus tarpusavyje.
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VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
17. Varžybos: asmeninės greitųjų šachmatų su komandine įskaita.
18. Asmeninėse varžybose vaikinai ir merginos žaidžia atskiruose turnyruose.
19. Asmeninės varžybos vykdomos šveicariška sistema 7 ratais pagal FIDE. Šachmatų žaidimo taisykles su
laiko kontrole - 10'+5“ (10 min. partijai kiekvienam žaidėjui bei 5 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą).
Žaidėjų skaičiui esant iki 8, žaidžiama ratų sistema.
20. Asmeninių varžybų vietų nustatymas:
20.1 Žaidžiant šveicariška sistema:
1) Surinkti taškai;
2) Buchholz'o Medium koeficientas (atmetus mažiausią rezultatą);
3) Pilnas Buchholz'o koeficientas ;
4) Progresyvinis koeficientas;
5) Arranz System.
20.2. Merginoms žaidžiant ratų sistema (pogrupiuose):
1) Surinkti taškai;
2) Berger'io koeficientas;
3) Pergalių skaičius.
21. Komandinio čempionato įskaita suvedama pagal Lietuvos asmeniniame studentų greitųjų šachmatų
čempionate surinktus taškus.
22. Atstovauti vienam universitetui gali neribotas dalyvių skaičius, bet imami 3 geriausi rezultatai vaikinų ir
vienas merginos.
23. Komandinės vietos nustatomos pagal didesnę surinktų taškų asmeniniame čempionate sumą.
24. Surinkus komandoms po lygiai taškų, lemia užimtų vietų suma.

VII. APDOVANOJIMAI
25.
26.
27.
28.

Komanda nugalėtoja apdovanojama – taure ir diplomu;
Komandos nugalėtojos vadovas – prizu, diplomu ir medaliu;
Asmeninių rungčių nugalėtojai apdovanojami prizais, medaliais ir diplomais;
II ir III vietos laimėtojai apdovanojami medaliais ir diplomais.

VIII. FINANSAVIMAS
29. Lietuvos studentų sporto asociacija apmoka varžybų organizavimo išlaidas ir apdovanoja komandas.
30. Komandų kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.
31. Kava, arbata ir geriamu vandeniu varžybų dalyvius aprūpina varžybų vykdytojai.

IX. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
32. Išankstinė komandų registracija, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių vardus ir pavardes, treneriokomandos vadovo vardą ir pavardę, siunčiamos el. paštu: chessfanas@gmail.com ir
gigantchess@gmail.com iki 2018 m. lapkričio 15 d. imtinai.

X. PARAIŠKOS
33. Komandinės paraiškos su gydytojo vizomis, nurodant universiteto pavadinimą, dalyvių ir treneriokomandos vadovo vardą ir pavardę, patvirtintas atstovaujamo universiteto parašu ar spaudu, pateikiamos
mandatinei komisijai. Kartu pateikiami studento pažymėjimai arba asmens tapatybės kortelės (pasai).
34. Netinkamos paraiškos ir/ar neįrodytas studento statusas – laikomi negaliojančiais.
Teisėjai:
IA Arvydas Baltrūnas (tarptautinės kategorijos arbitras) 867632388, chessfanas@gmail.com
FA Gintas Zybartas (Fide Arbitras) 865574150, gigantchess@gmail.com
Organizatoriai:

Jūratė Armonienė, 867565262, begike@gmail.com
LSSA Eglė Žibinskaitė, (8 37) 302 654, studentusportas@gmail.com
__________________________
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