
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ  

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TAURö – 2012“ 

NUOSTATAI 

 
1. Tradicin÷s žaibo šachmatų varžybos „Lietuvos Respublikos Seimo taur÷ – 2012“ 

(toliau – renginys arba varžybos) yra skirtos Lietuvos Respublikos Nepriklausomyb÷s atkūrimo  

22-osioms metin÷ms pamin÷ti. 

2. Renginyje kartu su politikais dalyvauja užsienio ambasadų, tarptautinių organizacijų, 

Lietuvos valstyb÷s institucijų, visuomeninių organizacijų ir žiniasklaidos atstovai, taip pat 

pakviesti turnyrų, skirtų Vasario16-ajai – Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai – pamin÷ti, 

nugal÷tojai. 

3. Renginio vieta – Lietuvos Respublikos Seimo rūmai; laikas – 2012 m. kovo 3 d. 

(šeštadienis).  

4. Varžybas organizuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija kartu su 

šachmatų mokykla „Vilniaus Fortas“ ir Panev÷žio šachmatų klubu. Teis÷javimą užtikrina 

šachmatų mokyklos „Vilniaus Fortas“ ir Panev÷žio šachmatų klubo deleguoti teis÷jai. 

5. Varžybos vykdomos vadovaujantis šiais nuostatais, Šachmatų varžybų „Lietuvos 

Respublikos Seimo taur÷ – 2012“ reglamentu (toliau – Reglamentas) ir programa. 

6. Dalyvavimas renginyje nemokamas. Dalyvių išlaidų, susijusių su pasirengimu 

varžyboms ir dalyvavimu jose, organizatoriai nekompensuoja. 

7. Varžybų programoje numatyti: Seimo taur÷s vaikų ir jaunučių1 turnyras (toliau – D 

turnyras arba D) ir suaugusiųjų turnyras (toliau – C turnyras arba C); Seimo taur÷s didžiojo 

finalo (toliau – A turnyras arba A) ir mažojo finalo (toliau – B turnyras arba B) turnyrai; 

simultanas su tarptautiniu meistru (toliau – simultanas). Į Seimo taur÷s didįjį finalą (A) patenka 

Seimo taur÷s suaugusiųjų turnyro (C) nugal÷tojai, vaikų ir jaunučių (D) turnyro nugal÷tojai ir 

šachmatininkas, geriausiai sužaidęs simultaną su meistru2. Seimo taur÷s mažajame finale (B) 

kviečiami žaisti į Seimo taur÷s didįjį finalą (A) nepatekę Seimo taur÷s turnyrų (D, C) dalyviai, 

simultane žaidę šachmatininkai. 

8. Dalyvauti suaugusiųjų turnyruose (C turnyre ir pagal rezultatus, pasiektus C turnyre, A 

arba B turnyruose) kviečiami: Lietuvos Nepriklausomyb÷s Akto signatarai; visų kadencijų 

Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento nariai; savivaldybių merai ir savivaldybių 

tarybų nariai; užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulatų, tarptautinių organizacijų 

                                                
1 BM14 – gimusių 1998 m. sausio 1 d. ir v÷liau. 
2 pirmas laim÷jęs prieš tarptautinį meistrą; jei meistras nepralaim÷tų n÷ vienos simultano partijos, vietą Seimo taur÷s 

didžiajame finale iškovotų pirmas, sužaidęs lygiosiomis su meistru; jei meistras laim÷tų visas simultano partijas, 
vietą Seimo taur÷s didžiajame finale iškovotų paskutinis, pralaim÷jęs meistrui. 
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atstovybių Lietuvoje, Lietuvos Respublikos parlamentinių politinių partijų, visuomeninių 

organizacijų, žiniasklaidos atstovai; valstyb÷s institucijų darbuotojai ir kiti organizatorių 

pakviesti šachmatininkai – iš viso 50 dalyvių.  

9. Šių nuostatų 8 punkte nurodyti ir pageidaujantys renginyje dalyvauti šachmatininkai 

kviečiami registruotis iki 2012 m. vasario 24 d. 17.00 val. elektroniniu paštu 

SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis nurodyti vardą ir pavardę; FIDE reitingą (jei tokį 

turi); kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą); instituciją, kuriai 

atstovauja; Seimo taur÷s varžybose atstovaujamos komandos pavadinimą (jei atstovauja)).  

10. Šių nuostatų 9 punkte nurodyta registracija sustabdoma, kai užsiregistruoja 50 

dalyvių. Sustabdžius dalyvių registraciją iki 2012 m. vasario 24 d. 17.00 val., apie tai 

paskelbiama organizatorių interneto svetain÷se (www.lrs.lt, www.sachmatai.lt, 

www.chesslyga.lt) ir pranešama apie papildomą galimybę dalyvauti renginyje – visi 

pageidaujantieji gali registruotis į laukimo eilę. Į laukimo eilę užsiregistravę šachmatininkai 

dalyvauti renginyje kviečiami pagal jų registracijos datą, kai C turnyre atsiranda laisva vieta. 

11. Dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose 2012 m. kovo 3 d. vykstančiose 

suaugusiųjų varžybose (C turnyre ir pagal rezultatus, pasiektus C turnyre, A arba B turnyruose) 

bus pakviesti ir šachmatų turnyrų, skirtų Vasario16-ajai – Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai – 

pamin÷ti, nugal÷tojai – iš viso 30 dalyvių, kurie apie savo ketinimą dalyvauti turi pranešti 

registruodamiesi iki 2012 m. vasario 24 d. 17.00 val. elektroniniu paštu 

SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis nurodyti vardą ir pavardę; FIDE reitingą (jei tokį 

turi); kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninio pašto adresą); instituciją, kuriai 

atstovauja; Seimo taur÷s varžybose atstovaujamos komandos pavadinimą (jei atstovauja)). 

12. Dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose 2012 m. kovo 3 d. vykstančiame 

vaikų ir jaunučių turnyre (D turnyre) bus pakviesti vaikų ir jaunučių žaibo šachmatų atrankos 

turnyrų, skirtų Vasario16-ajai – Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai – pamin÷ti, nugal÷tojai – iš 

viso 50 dalyvių. Vaikai ir jaunučiai, atsižvelgiant į pasiektus rezultatus D turnyre, tur÷s teisę 

žaisti arba A, arba B turnyruose. Vaikų ir jaunučių atrankos turnyrų organizavimą koordinuoja, 

pakviestus nugal÷tojus registruoja ir dalyvių sąrašą sudaro šachmatų mokykla „Vilniaus fortas“ 

(www.sachmatai.lt). 

13. Šachmatininkai, pageidaujantys žaisti simultaną su meistru, kviečiami registruotis iki 

2012 m. vasario 28 d. 17.00 val. elektroniniu paštu SEIMO.TAURE@LRS.LT (registruojantis 

nurodyti vardą ir pavardę, FIDE reitingą (jei tokį turi), kontaktinius duomenis (telefono numerį, 

elektroninio pašto adresą) ir kad registruojamasi žaisti simultaną). 

14. Kiekvienas dalyvis, laikydamasis šių nuostatų reikalavimų, turi teisę pasirinkti ir 

registruojantis nurodyti ar pageidauja atstovauti komandai ar nori dalyvauti varžybose tik 
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individualiai.  

14.1. Atskiro komandų turnyro nebus, komanda nugal÷toja bus nustatoma vertinant 

komandos dalyvių rezultatus, pasiektus Seimo taur÷s individualiame suaugusiųjų turnyre (C). 

Komandą gali sudaryti ne mažiau kaip du ir ne daugiau kaip trys dalyviai.  

14.2. Komandos užimta vieta nustatoma pagal dviejų daugiausiai taškų Seimo taur÷s 

individualiame suaugusiųjų turnyre (C) surinkusių komandos narių rezultatus. 

14.2. Komandos sudaromos pagal institucijas. Vienos institucijos atstovai gali sudaryti ir 

kelias komandas.  

14.3. Kelių institucijų atstovai gali sudaryti jungtines komandas. Jungtin÷je komandoje 

negali būti daugiau kaip vienas dalyvis, turintis didesnį už 2100 FIDE reitingą. 

 

Varžybų programa, vieta ir laikas 

 

15. Varžybos vyks Lietuvos Respublikos Seime (Vilnius, Gedimino pr. 53, 2012 m. kovo 

3 dieną. Atvykusius dalyvius registruos varžybų teis÷jai nuo 9.00 val. iki 10.00 val. Į 

varžybas atvykę dalyviai ir juos lydintys asmenys privalo tur÷ti asmens tapatybę 

patvirtinančius dokumentus. Varžybų atidarymas – 10.15.; C ir D turnyrų pirmojo rato pradžia 

– 10.30; A turnyro pradžia 15.00 val.; B turnyro pirmojo rato pradžia – 15.30. Numatoma 

varžybų pabaiga – 19.00 val. Detali varžybų programa pateikta šių nuostatų priede. 

 
Turnyrų laim÷tojų apdovanojimas 

 

16. Seimo taur÷s didžiojo finalo (A turnyro) nugal÷tojas apdovanojamas pereinamąja 

Seimo taure. 

17. Dalyviai, Seimo taur÷s didžiajame finale (A turnyre) už÷mę pirmąsias keturias vietas, 

apdovanojami Seimo kanclerio pagyrimo raštais ir suvenyrais. 

18. Seimo taur÷s mažojo finalo (B turnyro) nugal÷tojas apdovanojamas „Vilties“ taure, 

trys prizininkai – suvenyrais. 

19. Komanda, už÷musi pirmąją vietą Seimo taur÷s turnyro (C turnyro) komandų 

įskaitoje, apdovanojama pereinamąja Seimo kanclerio taure. 

20. Dalyviai, už÷mę Seimo taur÷s turnyre (C turnyre) pirmąsias šešias vietas, 

apdovanojami Seimo kanclerio pagyrimo raštais ir suvenyrais. 

21. Vaikų ir jaunučių turnyro (D turnyro) nugal÷tojas apdovanojamas Signatarų taure. 

22. Dalyviai, už÷mę vaikų ir jaunučių turnyre (D turnyre) pirmąsias šešias vietas, 

apdovanojami Seimo kanclerio pagyrimo raštais ir suvenyrais. 
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Šachmatų varžybų 
 „Lietuvos Respublikos Seimo taur÷ – 2012“ nuostatų  

1 priedas 
 

Šachmatų varžybų „Lietuvos Respublikos Seimo taur÷ – 2012“ turnyrų 
tvarkaraštis (2012 m. kovo 3 diena) 

 
 

Laikas 
SEIMO TAURöS  

TURNYRAS 
(C turnyras – iki 80 dalyvių) 

VAIKŲ BEI JAUNUČIŲ 
TURNYRAS 

(D turnyras – iki 50 dalyvių) 

Pastabos 

09.00–10.00 Turnyrų teis÷jai registruoja atvykusius dalyvius  

10.15–10.30 Varžybų atidarymas  

10.30–10.50 I ratas I ratas  

10.50–11.10 II ratas II ratas  

11.00   Atidaromos durys 
žiūrovams, sirgaliams, 
simultano dalyviams 

11.10–11.30 III ratas III ratas Simultano dalyvių 
registracija  

11.30–11.50 IV ratas  Simultano su meistru 
pradžia 11.30 

11.50–12.00 Pertrauk÷l÷  

12.00–12.20 V ratas IV ratas  

12.20–12.40 VI ratas V ratas  

12.40–13.00 VII ratas VI ratas  

13.00–13.30 VIII ratas, IX ratas VII ratas Simultano su meistru 
pabaiga 13.30 

13.40–14.00 Seimo taur÷s turnyro bei vaikų ir jaunučių turnyrų 
uždarymas 

Finalų dalyvių sąrašo 
sudarymas 

14.00–14.50 Pertrauka Registravimas finalų 
turnyrams 

 SEIMO TAURöS  
DIDYSIS FINALAS 

(A turnyras – 32 dalyvių mačai po 
dvi partijas) 

SEIMO TAURöS 
MAŽASIS FINALAS 

(B turnyras –  9 ratų šveicariška 
sistema turnyras; iki 80 dalyvių) 

 

15.00–15.30 1/16 finalo    

15.30–16.10 1/8 finalo  I, II ratai (armagedonas 
didžiajame finale) 

16.10–16.50 1/4 finalo  III, IV ratai (armagedonas 
didžiajame finale) 

16.50–17.10 Pertrauk÷l÷ 

17.10–17.50 Pusfinaliai 
 

V, VI, VII ratai (armagedonas 
didžiajame finale) 

17.50–18.30 Finalai d÷l III ir I vietų VIII, IX ratai (armagedonas 
didžiajame finale) 

18.40–19.00 Nugal÷tojų paskelbimas, jų apdovanojimas, varžybų uždarymas 
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Šachmatų varžybų  
„Lietuvos Respublikos Seimo taur÷ – 2012“ nuostatų  

2 priedas 
 

ŠACHMATŲ VARŽYBŲ  

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO TAURö – 2011“ 

REGLAMENTAS 

 

1. Šachmatų varžybų „Lietuvos Respublikos Seimo taur÷ – 2011“ nuostatų 11 ir 12 

punktuose nurodytų šachmatų turnyrų, skirtų Vasario16-ajai – Lietuvos valstyb÷s atkūrimo 

dienai – pamin÷ti, nugal÷tojai kviečiami vadovaujantis proporcingumo principais:  

1.1. Nuostatuose nurodytas pakviestų nugal÷tojų skaičius paskirstomas taip: 

 

N=K x INT(d / Σ(td)), 

 

čia: 

N – iš turnyro, skirto Vasario 16-ajai pamin÷ti, kviečiamas nugal÷tojų skaičius; K – į 

Seimo taur÷s varžybas kviečiamų šachmatininkų, nugal÷jusių Vasario 16-ajai pamin÷ti skirtuose 

turnyruose, skaičius (suaugusiųjų C turnyrui – 30; vaikų ir jaunučių D turnyrui – 50); INT( ) – 

sveikosios dalies funkcija; d – turnyro, kuriam skaičiuojamas kviečiamų nugal÷tojų skaičius, 

dalyvių skaičius; Σ(td) – visų, turnyrų, skirtų Vasario16-ajai – Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai 

– pamin÷ti, kurių organizatoriai pateiks varžybų protokolus3 elektroniniu paštu 

SEIMO.TAURE@LRS.LT iki 2010 m. vasario 20 d. 9.00 val., dalyvių skaičiaus suma; 

1.2. protokolus pateikusiems turnyrų organizatoriams vardiniai nugal÷tojų pakvietimai 

bus išsiųsti elektroniniu paštu iki 2010 m. vasario 21 d. 17.00 val. 

2. Varžybų dalyviams taikomi sąlyginiai, naudojami tik šiose varžybose, reitingai: 

2.1. dalyviams, turintiems FIDE reitingą, taikomas naujausias iki 2011 m. kovo 2 d. 

FIDE paskelbtas jų reitingas; 

2.2. turnyrų, skirtų Vasario16 d. – Lietuvos valstyb÷s atkūrimo dienai – pamin÷ti, 

nugal÷tojams, neturintiems FIDE reitingo, suteikiamas ir taikomas sąlyginis reitingas – 1900; 

2.3. dalyviams, neturintiems FIDE reitingo, bet „Seimo taur÷s – 2010“ ar „Seimo taur÷s – 

2011“ varžybų turnyruose už÷musiems aukščiausias 10 vietų, suteikiamas ir taikomas sąlyginis 

reitingas – 1900; 

2.4. dalyviams, neturintiems FIDE reitingo, bet buvusiems Seimo taur÷s turnyrų 

nugal÷tojais, suteikiamas ir taikomas sąlyginis reitingas – 2000; 
                                                
3 Pateikiant protokolus, būtina nurodyti elektroninio pašto, kuriuo organizatoriai pageidauja gauti vardinius 
nugal÷tojų pakvietimus, adresą ir kontaktinio telefono numerį. 
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2.4. kitiems dalyviams, neturintiems FIDE reitingo, šiame turnyre suteikiamas ir 

taikomas sąlyginis reitingas – 1700. 

3. Visi varžybų turnyrai žaidžiami pagal FIDE šachmatų taisykles4. 

4. Turnyrų sistema ir laiko kontrol÷: 

4.1. Seimo taur÷s (C) turnyre žaidžiami 9 ratai šveicariška sistema, partijai skiriama po 5 

minutes (5+0) kiekvienam varžovui; 

4.2. vaikų ir jaunučių turnyre (D) žaidžiami 7 ratai šveicariška sistema, partijai skiriama 

po 5 minutes (5+0) kiekvienam varžovui; 

4.3. simultane tiesiogin÷ laiko kontrol÷ nenustatoma – simultano dalyvis privalo daryti 

÷jimą meistrui pri÷jus prie lentos (negalima ÷jimo daryti tol, kol meistras n÷ra pri÷jęs prie lentos; 

meistrui pri÷jus prie lentos, ÷jimas turi būti daromas nedelsiant); 

4.4. Seimo taur÷s didžiajame finale (A turnyre) žaidžiama olimpine sistema su galimybių 

išlyginimu:  

4.4.1. Seimo taur÷s didžiajame finale partijai skiriamas bazinis laikas – po 5 minutes 

(5+0) kiekvienam varžovui, kuris sumažinamas didesnį reitingą (turimas FIDE reitingas ar 

sąlyginis suteiktas)  (toliau – reitingas) turinčiam žaid÷jui ir didinamas mažesnį reitingą 

turinčiam žaid÷jui: 

4.4.1.1. žaid÷jui partijai skirtas laikas n÷ra mažinimas ir mažesnį reitingą turinčiam 

žaid÷jui n÷ra didinamas, jeigu didesnį reitingą turintis žaid÷jas yra gimęs po 1998 sausio 1 d.; 

4.4.1.2. jeigu varžovų reitingo skirtumas mažesnis negu 200, didesnį reitingą turinčiam 

žaid÷jui partijai skirtas laikas n÷ra mažinamas ir mažesnį reitingą turinčiam žaid÷jui n÷ra 

didinamas, t. y. abiem varžovams skiriama po 5 minutes (5+0) partijai; 

4.4.1.3. jeigu varžovų reitingo skirtumas mažesnis negu 400, bet ne mažesnis negu 200, – 

didesnį reitingą turinčiam žaid÷jui partijai skirtas laikas mažinamas 1 minute, o mažesnį reitingą 

turinčiam žaid÷jui partijai skirtas laikas yra didinamas 1 minute, t. y. didesnį reitingą turinčiam 

varžovui skiriamos 4 minut÷s partijai, o mažesnį – 6 minut÷s partijai; 

4.4.1.4. jeigu varžovų reitingo skirtumas mažesnis negu 600, bet ne mažesnis negu 400, – 

didesnį reitingą turinčiam žaid÷jui partijai skirtas laikas mažinamas 2 minut÷mis, o mažesnį 

reitingą turinčiam žaid÷jui partijai skirtas laikas yra didinamas 2 minut÷mis, t. y. didesnį reitingą 

turinčiam varžovui skiriamos 3 minut÷s partijai, o mažesnį – 7 minut÷s partijai; 

4.4.1.5. jeigu varžovų reitingo skirtumas didesnis negu 600, – didesnį reitingą turinčiam 

žaid÷jui partijai skirtas laikas mažinamas 3 minut÷mis, o mažesnį reitingą turinčiam žaid÷jui 

partijai skirtas laikas yra didinamas 3 minut÷mis, t. y. didesnį reitingą turinčiam varžovui 

                                                
4 http://www.fide.com/FIDE/handbook/LawsOfChess.pdf  
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skiriamos 2 minut÷s partijai, o mažesnį – 8 minut÷s partijai; 

4.4.2. Į Seimo taur÷s didįjį finalą (A turnyrą) patenka 32 Seimo taur÷s (C) bei vaikų ir 

jaunučių turnyrų (D) nugal÷tojai, taip pat simultano dalyviai pagal tokias kategorijas: 

 

Eil. 
Nr. 

Kategorija 

Garantuotas 
vietų skaičius 
Seimo taur÷s 
didžiajame 

finale 

Papildomas vietų skaičius 
Seimo taur÷s didžiajame 

finale, proporcingas dalyvių, 
užsiregistravusių 

kategorijoje, gausai5 (iš viso 
4 papildomos vietos) 

1. Komandų turnyro (C turnyras – komandų 
įskaita) nugal÷tojai  

3 0 

2. Vaikų ir jaunučių nugal÷tojai (D turnyras) 
turnyro  

6 0 

3. Seimo taur÷s turnyro (C turnyras) 
nugal÷tojai individualioje įskaitoje 

6 0 

4. Lietuvos Nepriklausomyb÷s Akto 
signatarai; Lietuvos Respublikos Seimo 
nariai ir buvę visų kadencijų Seimo 
nariai; Europos Parlamento nariai ir buvę 
Europos Parlamento nariai; savivaldybių 
tarybų nariai; (C turnyras – individuali 
įskaita) 

3 Bus paskelbtas baigus 
registraciją  ir patikslintas 
prieš varžybų pradžią 

5. Užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir 
konsulatų atstovai; tarptautinių 
organizacijų atstovybių Lietuvoje 
atstovai; užsienio valstybių piliečiai ne 
parlamentų nariai, užsienio valstybių 
šalių parlamentų nariai (C turnyras – 
individuali įskaita) 

3 Bus paskelbtas baigus 
registraciją ir patikslintas 
prieš varžybų pradžią 

6. Valstyb÷s institucijų darbuotojai; 
parlamentinių politinių partijų atstovai; 
visuomeninių organizacijų atstovai; 
žiniasklaidos atstovai (C turnyras – 
individuali įskaita) 

3 Bus paskelbtas baigus 
registraciją ir patikslintas 
prieš varžybų pradžią 

7 Senjorai S60 (C turnyras – individuali 
įskaita) 

1 0 

8 Moterys (C turnyras – individuali įskaita) 1 0 
9 Jauni (BM18) šachmatininkai (C turnyras 

– individuali įskaita) 
1 0 

7. Simultano dalyvis, pirmas laim÷jęs prieš 
tarptautinį meistrą; jei meistras 
nepralaim÷tų n÷ vienos simultano 
partijos, vietą Seimo taur÷s didžiajame 
finale iškovotų pirmas, sužaidęs 
lygiosiomis su meistru; jei meistras 
laim÷tų visas simultano partijas, vietą 
Seimo taur÷s didžiajame finale iškovotų 

1 0 

                                                
5 Bus paskelbtas baigus registraciją ir patikslintas prieš varžybų pradžią. 
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Eil. 
Nr. 

Kategorija 

Garantuotas 
vietų skaičius 
Seimo taur÷s 
didžiajame 

finale 

Papildomas vietų skaičius 
Seimo taur÷s didžiajame 

finale, proporcingas dalyvių, 
užsiregistravusių 

kategorijoje, gausai5 (iš viso 
4 papildomos vietos) 

paskutinis, pralaim÷jęs meistrui. 
 

 

4.4.2.1. Seimo taur÷s didžiojo finalo turnyro (A turnyras) dalyvių sąrašas sudaromas 

pagal rezultatus, pasiektus Seimo taur÷s (C) bei vaikų ir jaunučių (D) turnyruose. Pirmi į sąrašą 

įrašomi: vaikų ir jaunučių turnyro nugal÷tojai; simultano dalyvis, iškovojęs teisę žaisti Seimo 

taur÷s didžiajame finale, įrašomas į 32 sąrašo vietą; 

4.4.2.2. Seimo taur÷s didžiajame finale vietą iškovojusiam dalyviui atsisakius jame 

dalyvauti, jo vieta būtų siūloma: 

4.4.2.3. aukščiausią vietą jo kategorijoje už÷musiam, bet į didįjį finalą nepatekusiam 

dalyviui;  

4.4.2.4. jeigu atsisakiusiojo kategorijoje nebūtų dalyvių, pageidaujančių žaisti Seimo 

taur÷s didžiajame finale, vieta Seimo taur÷s didžiajame finale atitektų aukščiausią vietą C turnyre 

už÷musiam, bet į didįjį finalą nepatekusiam dalyviui; 

4.4.2.5. jeigu Seimo taur÷s didžiajame finale žaisti atsisakytų komandos nugal÷tojos 

dalyvis – vieta atitektų aukščiausią vietą C turnyre už÷musiam, bet į didįjį finalą nepatekusiam 

dalyviui; 

4.4.2.6. jeigu dalyvis iškovotų teisę žaisti Seimo taur÷s didžiajame finale keliose 

kategorijose, dalyviui būtų suteikta vieta pagal kategoriją, kurios eil÷s numeris mažiausias, t. y. 

būtų išnaudota kategorijos, kurios eil÷s numeris mažiausias tarp tų, kuriuose dalyvis iškovojo 

teisę žaisti didžiajame finale, kvota; 

4.4.3. Seimo taur÷s didžiajame finale žaidžiama  vieno minuso sistema (olimpin÷ 

sistema) – žaid÷jas iškrenta iš kovos d÷l pergal÷s turnyre po pralaim÷to mačo, kurį sudaro dvi 

partijos, iš kurių viena – baltosiomis, kita – juodosiomis figūromis;  

4.4.3.1. mačui pasibaigus lygiosiomis (1:1), aukštesnę starto vietą Seimo taur÷s 

didžiajame finale turintis dalyvis patenka į kitą etapą; 

4.4.3.1.1. aštuntfinalyje, ketvirtfinalyje, pusfinalyje ir finale mačą sužaidus lygiosiomis 

(1:1), žaidžiama papildoma armagedono partija: baltiesiems skiriama 5 minut÷s bazinio laiko 

partijai, o juodiesiems – 4 minut÷s bazinio laiko partijai; bazinis laikas mažinamas ir didinamas 

dydžiais, nurodytais šio reglamento 4.4.1 punkto papunkčiuose6. Armagedono partijos spalvą 

                                                
6Pagal reglamento 4.4.1 punkto papunkčiuose nurodytas taisykles sumažintas laikas negali būti mažesnis nei 1 

minut÷. 
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renkasi aukštesnę didžiojo finalo starto vietą turintis žaid÷jas. Juodosiomis figūromis 

armagedono partiją žaidusiam dalyviui pakanka lygiųjų, kad patektų į kitą etapą; baltosiomis 

figūromis žaidusiam dalyviui – reikalinga pergal÷; 

4.4.3.2. žaid÷jai, pasiekę 1/8 finalo ir pralaim÷ję mačą, toliau pagal analogišką sistemą 

kovoja d÷l žemesnių vietų. 

4.5. Į Seimo taur÷s didįjį finalą (A) nepatekę dalyviai turi teisę dalyvauti 9 ratų 

šveicariškos sistemos turnyre – mažajame finale (B). Dalyvauti mažajame finale (B) taip pat turi 

teisę žaidę su meistru simultane. Seimo taur÷s mažajame finale (B) partijai skiriama po 5 

minutes (5+0) kiekvienam varžovui. 

4.6. Visuose šveicariška sistema vykdomuose turnyruose (B, C, D) vietos individualioje 

įskaitoje nustatomos pagal jų dalyvių surinktų taškų skaičių. Surinkus vienodą taškų skaičių, 

vietoms nustatyti naudojama: 

4.6.1. Buchholco koeficientas (medium, be blogiausio rezultato); 

4.6.2. Buchholco koeficientas; 

4.6.3. progreso koeficientas; 

4.6.4. pergalių skaičius; 

4.6.5. burtai. 

4.7. Komandų įskaitoje vertinami dviejų komandos narių, surinkusių daugiausiai taškų 

Seimo taur÷s turnyre (C), taškų suma. Jei sumos būtų vienodos, vietai nustatyti naudojamos 

dalyvių rezultatų sumos: 

4.7.1. Buchholco koeficiento (medium, be blogiausio rezultato); 

4.7.2. Buchholco koeficiento; 

4.7.3. progreso koeficiento; 

4.7.4. pergalių skaičiaus. 


