
Gerbiamieji  turnyrų organizatoriai,

Maloniai Jūsų prašome  pakviesti (pagal žemiau pateiktas kvotas) šachmatų turnyrų, skirtų Vasario-
16-ajai paminėti,  nugalėtojus  dalyvauti "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" žaibo šachmatų 
varžybose ir pakviestųjų sąrašus nedelsiant pateikti elektroniniu paštu seimo.taure@lrs.lt . Jūsų 
pakviestieji nugalėtojai gali registruotis "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" varžyboms tų varžybų 
nuostatuose numatyta tvarka iki 2012 m. vasario 24 dienos 17.00 val. 

Pagal "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" nuostatus ir reglamentą šachmatų varžybų 
protokolų  turima  laukti  iki  2012-02-20  9.00.  Iki  nurodyto  termino  buvo  gauta 
informacija  apie  Vilniuje,  Kaune,  Panevėžyje,  Ukmergėje,  Tauragėje  ir  Biržuose 
vykusių šachmatų turnyrų, skirtų Vasario 16-ajai - Lietuvos valstybės atkūrimo dienai 
-  paminėti,  rezultatus. Pagal  gautus rezultatus  paskirstytos turnyrų  nugalėtojų, 
kviečiamų į "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" žaibo šachmatų varžybas, vyksiančias 
2012  metų  kovo  3  dieną,  šestadienį,  Seimo  Parodų  galerijoje  (Gefimino  pr.  53, 
Vilnius), KVOTOS: 

______________________________________________________________________________ 

Kviečiamųjų į "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" C turnyrą (suaugusiųjų) - 
(dalyvavo 184 šachmatininkai; kviečiama -30) - kvotos: 

Turnyras Dalyvavo Kviečiama

Vilnius-"Būsi trečias" (2012-02-16)-org.A.Zapolskis 14 2
Vilnius- Vilniaus FORTAS (2012-02-18)- org.L.Kudžma 17 2
Kaunas Lietuvos kariuomenės karininkų ramovė(2012-02-
18) - org. A.Rauduvė 82 13
Panevėžys(2012-02-18)- org. A.Baltrūnas 19 4
Biržai (2012-02-15)- org. R.Paliulionis 13 2
Ukmergė-A (2012-02-16) - org. V.Šlapikas 39 7
______________________________________________________________________________

Kviečiamųjų į "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" į D turnyrą (BM14) - (dalyvavo 149 
šachmatininkai; kviečiama -50) - kvotos:

Turnyras Dalyvavo Kviečiama

Vilnius- Vilniaus FORTAS (2012-02-18)- org.L.Kudžma 16 6
Vilnius – VŠŠSM -1 -(2012-02-12)- org. R.Fichmanas 15 5
Vilnius – VŠŠSM -2 --(2012-02-12)- org. R.Fichmanas 24 8
Kaunas Lietuvos kariuomenės Kauno karininkų 
ramovė(2012-02-18) - org. A.Rauduvė 12 4
Ukmergė-C (2012-02-16) - org. V.Šlapikas 7 2
Ukmergė-B (2012-02-16) - org. V.Šlapikas 45 15
Tauragė (2012-02-16) – org. A.Bitinas 20 7
Biržai - (2012-02-15)- org. R.Paliulionis 10 3

Jei šachmatininkas būtų iškovojęs teisę dalyvauti "Lietuvos Respublikos Seimo taurės" varžybose keliuose turnyruose, registruodamasis jis sunaudotų kvotą 
turnyro, kurio kvota yra didesnė.                                                                                                                                                                         2012-02-20 10.30

http://www.chessfed.lt/2012/01/sachmatu-turnyrai-vasario-16-ajai-lietuvos-valstybes-atkurimo-dienai-pamineti/
mailto:seimo.taure@lrs.lt
http://www.lrs.lt/Seimotaure

