RESPUBLIKINIO ŠACHMATŲ TURNYRO
„BALTIJOS KRANTO TAURĖ - 2017“
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro respublikinio šachmatų turnyro „Baltijos kranto taurė 2017“ (toliau – Turnyras) nuostatai reglamentuoja Turnyro tikslą, uždavinius, dalyvius, varžybų
sistemą, nugalėtojų nustatymo, apdovanojimo tvarką, registraciją ir tvarkaraštį.
1.2. Turnyras vyks 2017 m. balandžio 22 d. Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klube
„Žuvėdra“ adresu: Herkaus Manto gatvė 77, LT-92260 Klaipėda, telefono numeris (8 46) 498 739);.
1.3. Turnyrą organizuoja Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras (Molo gatvė 60-1, LT-92278,
Klaipėda, telefono numeris 8 (46) 214 974, elektroninis paštas info@kvlc.lt, www.kvlc.lt), renginio
organizavimo darbo grupė:
koordinatorė – Indrė Micienė, metodinio darbo vadovė ( elektroninis paštas klubaszuvedra@kvlc.lt,
telefono numeris (8 46) 498 739); organizatorius – Viktoras Galuščak, neformaliojo vaikų švietimo
(šachmatų) mokytojas; nariai – Justina Vaikšnoraitė, neformaliojo švietimo renginių organizavimo
mokytoja - atsakinga už renginio scenarijų, Giedrė Lukienė, neformaliojo vaikų švietimo (muzikos)
mokytoja – atsakinga už koncertinių numerių parengimą, Andrius Valaitis, neformaliojo vaikų
švietimo (šachmatų) mokytojas – atsakingas už teisėjavimą šachmatų turnyre.
1.4. Turnyre kviečiami dalyvauti Lietuvos neformaliojo švietimo įstaigų ugdytiniai, bendrojo
lavinimo mokyklų mokiniai, pavieniai vaikai gimę 2005 metais ir jaunesni.
II. TIKSLAS
2.1. Turnyro tikslas populiarinti šachmatų žaidimą vaikų tarpe, kelti jaunųjų žaidėjų
meistriškumą, išaiškinti pajėgiausius jaunuosius šachmatininkus.
III. UŽDAVINIAI
3.1. Skatinti šachmatų žaidimo populiarinimą vaikų tarpe.
3.2. Siekti kelti jaunųjų šachmatų žaidėjų motyvaciją ir meistriškumą.
3.3. Skatinti konkurencingumą ir siekimą geresnių rezultatų.
IV. DALYVIAI
4. 1. Turnyre kviečiami dalyvauti vaikai gimę 2005 metais ir jaunesni.
V. VARŽYBŲ SISTEMA
5.1. Turnyras vykdomos šveicariška sistema, žaidžiami 6 ratai. Apdovanojimai vyks keturiuose
amžiaus grupėse: A,B,C,D. A turnyras – gimę 2005 – 2006 m. B turnyras – gimę 2007 – 2008 m. C
turnyras – gimę 2009- 2010 m. D turnyras - gimę 2011 m. ir jaunesni. Partijai sužaisti kiekvienam
žaidėjui skiriama po 10 min. + 3 sek. už kiekvieną padarytą ėjimą.

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. Turnyrą laimi žaidėjai, surinkęs daugiausiai taškų. Taškų lygybės atveju vietos nustatomos
pagal:
1. mod. Bucholcą;
2. pilną Bucholcą;
3. progresą;
4. pergalių skaičių;
5. pergalių juodaisiais skaičių;
6. tarpusavio rezultatą.
6.2. Visų keturių amžiaus grupių nugalėtojai apdovanojami taurėmis. Šachmatininkai, savo
amžiaus grupėje užėmę 1-10 vietas, bus apdovanojami medaliais ir diplomais.
6.3. Amžiaus grupės nugalėtojas apdovanojamas taure.
6.4. Turnyro grupių nugalėtojai apdovanojami medaliais, diplomais ir prizais.
VII. TURNYRO TEISĖJAI
7.1. Turnyro vyr. teisėjas - Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro šachmatų mokytojas Viktoras
Galuščak. Turnyro teisėjas - Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro šachmatų mokytojas Andrius
Valaitis.
VIII. REGISTRACIJA
8.1. Išankstinė registracija vyksta iki 2017 m. balandžio 14 d. 12 val. Registracija vykdoma
ektroninis paštas. klubaszuvedra@kvlc.lt. Registruojantis pateikti dalyvio vardą, pavardę, gimimo
datą, atstovaujamą įstaigą. Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 46) 498 739);
8.2. Registracija prasideda 9.00 val. atvykus į turnyro vietą (Herkaus Manto gatvė 77,
Klaipėda).

