
 

ŠAŠKIŲ VARŽYBOS (GIM. 2012 M.  IR JAUNESNIŲ) 

 

                         I.VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

1. Finalinės varžybos – 2023 m. balandžio 22 d., varžybų vykdymo vieta bus 

patikslinta. 

2. Atvykstama iki 11.00 val.. 

  
II. DALYVIAI 

3. Varžybose dalyvauja 2012 m. gim. ir jaunesnių mokinių bendrojo ugdymo mokyklų 

komandos.  

4. Vienos komandos sudėtis – 1 mergaitė ir 3 berniukai, 1 mokytojas. Mergaitė gali 

žaisti už berniuką. Komanda gali būti tik vienos mokyklos mokinių, bet ne kelių mokyklų rinktinė. 

 

III. PROGRAMA 

5. Programa: 

5.1. Dalyvių registracija 11.00 – 11.30 val., 

5.2. Pirmo turo pradžia 11.30 val. 

6. Varžybos vykdomos 9 ratų šveicariška sistema (laiko kontrolę nustato teisėjų 

kolegija). 

 

IV. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

7. Komandų laimėtos vietos nustatomos pagal komandų surinktą taškų sumą. Už 

laimėtą partiją skiriami 2 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjus – 0 taškų. 

8. Papildomi rodikliai: 

8.1. Visų komandos narių surinktų taškų suma; 

8.2. Buholco koeficientą; 

8.3. Sonneborno-Bergerio koeficientas. 

 

                                                                 V. PARAIŠKOS 

`   9. Išankstines (preliminarias) paraiškas, nurodant mokyklos pavadinimą, dalyvių ir 

vadovo vardus ir pavardes bei vadovo kontaktinį telefoną, siųsti iki 2023 m. balandžio 19 d. 

elektroniniu paštu: inesa.vilkauskiene@lmnsc.lt . Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

                   10. Atvykus į varžybas, komandų vadovas pateikia teisėjų kolegijai vardines paraiškas 

pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus, mokinių pažymėjimus.  

                   11. Kitos dalyvavimo varžybose sąlygos numatytos bendruosiuose nuostatuose. 

 

LMNŠC metodininkė Inesa Vilkauskienė 

Tel. (8 5) 215 4576, mob. 6 11 57474  el. paštas inesa.vilkauskiene@lmnsc.lt  

 

 

ŠAŠKIŲ VARŽYBOS (GIM. 2007 M. IR JAUNESNIŲ) 

 

I.VYKDYMO LAIKAS IR VIETA 

1. Finalinės varžybos – 2023 m. gegužės 13 d., varžybų vykdymo vieta bus patikslinta.  

2. Atvykstama iki 11.00 val. .  
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II. DALYVIAI 

3. Varžybose dalyvauja 2007 m. gim. ir jaunesnių mokinių bendrojo ugdymo mokyklų 

komandos.  

4. Komandos sudėtis – 1 mergaitė ir 3 berniukai, 1 mokytojas. Mergaitė gali žaisti už 

berniuką. Komanda gali būti tik vienos mokyklos mokinių, bet ne kelių mokyklų rinktinė. 

 

III. PROGRAMA 

5. Programa: 

5.1. Dalyvių registracija 11.00 – 11.30 val., 

5.2. Pirmo turo pradžia 11.30 val. 

6. Varžybos vykdomos 9 ratų šveicariška sistema (laiko kontrolę nustato teisėjų 

kolegija). 

IV. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS 

7. Komandų laimėtos vietos nustatomos pagal komandų surinktą taškų sumą. Už 

laimėtą partiją skiriami 2 taškai, lygiąsias – 1 taškas, pralaimėjus – 0 taškų. 

8. Papildomi rodikliai: 

8.1. Visų komandos narių surinktų taškų suma; 

8.2. Buholco koeficientą; 

8.3. Sonneborno-Bergerio koeficientas. 

 

V. PARAIŠKOS 

9. Išankstines (preliminarias) paraiškas, nurodant mokyklos pavadinimą, dalyvių ir 

vadovo vardus ir pavardes bei vadovo kontaktinį telefoną, siųsti iki 2023 m. gegužės 10 d. 

elektroniniu paštu: inesa.vilkauskiene@lmnsc.lt . Paraiška laikoma priimta, jei gavote atsakymą. 

10. Atvykus į varžybas, komandų vadovas pateikia teisėjų kolegijai vardines paraiškas 

pagal bendruosiuose nuostatuose nurodytus reikalavimus, mokinių pažymėjimus.  

11. Kitos dalyvavimo varžybose sąlygos numatytos bendruosiuose nuostatuose. 

 

LMNŠC metodininkė Inesa Vilkauskienė 

Tel. (8 5) 215 4576, mob. 8 611 57474,  el. paštas inesa.vilkauskiene@lmnsc.lt   
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