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2019 m. gegužės 10 d. 

 
ŠACHMATŲ TURNYRO, SKIRTO TARPTAUTINIO SPORTO MEISTRO  

VITALIJAUS MAJOROVO ATMINIMUI, 

NUOSTATAI 
 

I. Varžybų tikslas ir uždaviniai 
Pagerbti tarptautinio sporto meistro, buvusio LŠF prezidento Vitalijaus Majorovo(1961 m. 

balandžio 6 d. – 1997 m. liepos 15 d.) atminimą. 
Sekti Vitalijaus Majorovo pėdomis ir kelti šachmatų masiškumą bei šachmatininkų 

meistriškumą. 
Plėtoti įvairių kartų ir amžiaus grupių šachmatininkų bendradarbiavimą. 
 

II. Varžybų vieta ir laikas 

Varžybos vyks 2019 m. gegužės 25 d. (šeštadienį) 11.00 val. Plungės VŠK „Bokštas“ 

patalpose, adresu Vytauto g. 7, Plungė. 
 

III. Varžybų vykdymas 

Varžybas vykdo Plungės VŠK ,,Bokštas“ ir Plungės sporto ir rekreacijos centras. 

Varžybų vyr. teisėja – NALina Buterlevičienė, teisėja – NAGenovaitė Žalimienė. 
 

IV. Varžybų dalyviai ir vykdymo sistema 

Varžybose gali dalyvauti įvairaus amžiaus šachmatininkai.  

Varžybos vykdomos šveicariška sistema, 9 ratais.  

Kiekvienam žaidėjui visai partijai skiriama 3 minutės + 2 sekundės iki partijos pabaigos. 
 

V. Nugalėtojų nustatymas  

Laimi dalyvis, surinkęs daugiausiai taškų (už pergalę skiriama 1 taškas, už lygiąsias –         

0,5 taško, už pralaimėjimą – 0 taškų). Taškų lygybės atveju, vietos nustatomos pagal šiuos 

papildomus rodiklius: 1. Buchholco koeficientas, atmetus blogiausią varžovo rezultatą; 

2.Buchholco koeficientas; 3. Progreso koeficientas. Teisėjai pasilieka teisę daryti būtinus 

pakeitimus ir nustatyti galutinį varžybų reglamentą. 
 

VI. Apdovanojimai 

Varžybų nugalėtojas apdovanojamas taure, medaliu, diplomu.  

Dalyviai, užėmę antrąją ir trečiąją prizines vietas, apdovanojami medaliais ir diplomais.  

Taip pat numatomi apdovanojimai moterų, senjorų, jaunučių (gim. 2007 metais ir 

jaunesnių), vaikų (gim. 2009 metais ir jaunesnių) grupėse. 
 

VII. Dalyvavimo sąlygos 

Varžybose kviečiami dalyvauti Žemaitijos regiono (Klaipėdos, Tauragės, Telšių apskričių) 

šachmatininkai. 

Visas žaidėjų dalyvavimo varžybose išlaidas apmoka komandiruojančios organizacijos arba 

patys dalyviai. 

Būtina išankstinė dalyvių registracija iki 2019 m. gegužės 22 d., registruojantis el. p.: 

genovaite.zalimiene@gmail.com. 

Starto mokestis suaugusiems – 3Eur, moksleiviams – 2Eur. 

Maksimalus dalyvių skaičius – 50. 
Varžybos registruojamos FIDE ELO reitingo pokyčiams apskaičiuoti. 
Organizatoriai, atsižvelgiant į dalyvių skaičių ir kitas aplinkybes, pasilieka sau teisę daryti 

atitinkamus sprendimus bei pakeitimus. 
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