
2019 m. Vilniaus universiteto studentų 

šachmatų čempionatas 
 

1. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

1. Populiarinti šachmatus tarp studentų. 

2. Kelti studentų sportinį meistriškumą. 

3. Išaiškinti pajėgiausius Vilniaus universiteto šachmatininkus. 

2. ORGANIZAVIMAS  

Laikas – 2019 m. spalio 12 d. (šeštadienį) nuo 10:00. 

Vieta – VU Sveikatos ir sporto centro (Saulėtekio al. 2, Vilnius) II aukšto Universalioji salė. 

Organizatoriai – VU SSC bei VU studentai. 

Varžybų teisėjas – nacionalinės kategorijos (NA) arbitras Andrius Paulauskas. 

3. DALYVIAI 

Kviečiami dalyvauti visi dabartiniai Vilniaus universiteto studentai, nepriklausomai nuo pakopos 

bei studijų formos, įskaitant ir esančius akademinėse atostogose ar sustabdžiusius studijas. 

 

Dalyvauti gali ir pagal mainų programą VU studijuojantys kitų universitetų studentai. Užsienio 

valstybių studentai priimami, jei iki varžybų pradžios pateikia savo FIDE ID. 

 

Organizatoriai gali reikalauti VU studento statusą patvirtinančio dokumento (LSP/ISIC). 

4. VARŽYBŲ REGLAMENTAS 

Varžybos vykdomos 7 ratų šveicariškąja sistema pagal FIDE greitųjų šachmatų taisykles. 

Laiko kontrolė –  12 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. 

5. APDOVANOJIMAI 

1-3 vietas užėmę dalyviai apdovanojami medaliais ir diplomais. Numatomi atskiri prizai vyrų ir 

moterų įskaitose, taip pat simboliniai prizai. 

  



6. VARŽYBŲ TVARKARAŠTIS 

Atvykimas į varžybas ir registracija vykdoma iki 10:50. 

10:50 - 11:00 Varžybų atidarymas 

11:00 - 13:00 1-3 ratai 

13:00 - 13:30 Kavos/arbatos pertrauka 

13:30 - 16:10 4-7 ratai 

 

Varžybų uždarymas numatomas 10 min. po paskutinės partijos pabaigos. 

 

Pastaba: organizatoriai pasilieka teisę koreguoti varžybų vykdymo tvarką ir sistemą. 

7. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

Išankstinė registracija vykdoma iki spalio 11 d. imtinai, užpildant dalyvio registracijos formą 

https://tiny.cc/VUchess19. 

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. 

8. KONTAKTAI 

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

 Kipras Eigminas – tel. +37061378153, el. paštas kipras.eigminas@gmail.com 
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