
SUDERINTA                                                             PATVIRTINTA
Marijampol s savivaldyb s administracijos Marijampol s šachmat  ir šaški  klubo
Sporto skyriaus ved jas „S duva“ tarybos pirmininkas

Vytautas Pape kys Rolandas Martinkus
 2013.06.03                                                                         2013.05.31

XXX PAPRAST  ŠAŠKI  ASMENINIO IR KOMANDINIO TURNYRO
„S DUVA-2013“

NUOSTATAI

I. Varžyb  vieta ir laikas
1. Turnyras vyks Marijampol s Kult ros r  patalpose, Vilkaviškio g. 2, Marijampol .
2. Dalyvi  atvykimas ir registracija 2013-06-08 d. iki 10.50 val.
3. Turnyro pradžia 2013-06-08 d. 11.00 val.. „Žaibo“ turnyro pradžia 2013-06-08 d. 18.40 val.
 4. Pagrindinio turnyro uždarymas 2013-06-09 d. 15.20 val.

II. Varžyb  dalyviai
5. Turnyre kvie iami dalyvauti šaški  žaidimo m jai  iš kaimynini  šali  bei Lietuvos miest  ir

rajon . Turnyras asmeninis ir komandinis. Komand  sudaro trys to paties miesto, rajono, klubo šaškininkai.
Varžybose gali dalyvauti dalyviai, prieš turnyro pradži  sumok  startin  mokest   20 Lt („Žaibo“ turnyre –
5 Lt). Marijampol s šachmat -šaški  klubo „S duva“ nariams kandidatams  sporto meistrus startinis
mokestis – 10 Lt, kitiems klubo nariams 5 Lt,  klubo nariai – moksleiviai  startinio  mokes io nemoka.

III. Varžyb  reglamentas
6. Turnyras vykdomas šveicariška sistema, žaidžiant 9 turus. Žaidžiama po vien  partij , partijai

skiriama po 0,40 min. laiko. „Žaibo“ turnyras žaidžiamas rat  sistema, partijai skiriama po 3 min.+ 1sek
laiko.

7. Varžyb  vyr. teis jas-Jonas Navickas.

IV. Dalyvavimo s lygos
8. Dalyvi  dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojanti organizacija.

V. Varžyb  organizavimas
9. Varžybas organizuoja ir vykdo Marijampol s šachmat  ir šaški  klubas “S duva” ir Marijampol s

savivaldyb s administracijos Švietimo, kult ros ir sporto departamento Sporto skyrius.
VI. Paraiškos

10. Paraiškos d l dalyvavimo pateikiamos varžyb  vyr. teis jui J.Navickui iki birželio 1 d. tel. tel. (8
343)  58 000, mob. 8 654 01 638 arba adresu Kauno g. 70-34,  Marijampol .

VII. Nugal toj  nustatymas.
11. Nugal tojas nustatomas pagal didžiausi  surinkt  tašk  sum  arba pagal kompiuterin s

programos nustatyt  tvark .  „Žaibo“ turnyre esant lygiam rezultatui žaidžiamas papildomas ma as iš dviej
partij . Komandiniai taškai nustatomi sud jus vis  komandos nari  tašk  sum .

VIII. Nugal toj  apdovanojimas.
12. Marijampol s savivaldyb s administracija steigia turnyro nugal tojams taures ir medalius.
13. Prizinis fondas formuojamas iš startinio mokes io ir r  skirt  l . Apdovanojami 1-5 viet

pagrindinio turnyro ir 1-4 viet  „Žaibo“ turnyro, trys komandinio turnyro nugal tojai. 1-3 viet  nugal tojai
apdovanojami atitinkamo laipsnio diplomais ir medaliais. Atsižvelgiant  prizinio fondo dyd  gali b ti
steigiami ir papildomi prizai. Turnyro nugal tojai apdovanojami Marijampol s savivaldyb s Švietimo,
kult ros ir sporto departamento Sporto skyriaus diplomais.

14. Organizatoriai pasilieka sau teis  keisti varžyb  nuostatus.
_______________________________________


