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Įskaita Bendra asmeninė 
. 

Papildomi 
apdovanojimai* 

Kategorijoms: 
Geriausia žaidėja Moteris;  
Geriausias žaidėjas Vyras;  
Geriausias žaidėjas Mėgėjas  (nedalyvavęs 
oficialiose LBF varžybose 2018-2019 ir 2019-2020 
sezonuose); 
Geriausias žaidėjas Senjoras (dalyvis kuriam iki 
turnyro pradžios yra sukakę 50 metų, ar vyresnis).  
*Papildomas apdovanojimas neskiriamas, jei 
atitinkamos kategorijos žaidėjas laimėjo Pagrindinį 
Turnyro prizą.  
 

Bonusiniai taškai 
Handicap - HDC 

LBF nariams,  Mėgėjams.  



Maksimali partija,  
įskaitant HDC 

300 

Peržaidimų skaičius Neribojamas 

Keitimasis takeliais Po kiekvienos partijos. Žaidėjai partiją pradėję ant 
kairinio poros takelio slenkasi per vieną takelių porą 
į kairę. Žaidėjai partiją pradėję ant dešininio poros 
takelio slenkasi per vieną takelių porą į dešinę . 

Takelių paskyrimas  Iki finalinio etapo traukiami burtai prieš kiekvieną 
užėjimą. 

 
 

Kvalifikaciniai užėjimai, mokesčiai 

Užėjim
o nr. 

Data Laikas Vietų skaičius Dalyvio 
mokestis/Peržaidimo 

mokestis 

1. 10 08 Ketvirtadienis 16:00 20 30 

2. 10 08 Ketvirtadienis 18:45 20 40/35 

3. 10 09 Penktadienis 12:00 20 40/35 

4. 10 09 Penktadienis 15:00 20 40/35 

5. 10 10 Šeštadienis 9:00 20 40/35 

6. 10 10 Šeštadienis 11:45 20 50/45 

7. 10 10 Šeštadienis 14:30 20 50/45 

8. 10 10 Šeštadienis 17:15 20 50/45 

9. 10 10 Šeštadienis 20:00 20 50/45 

 
Turbo žaidimas – šiame žaidime dalyviai varžosi dėl geriausiai sužaistos 
partijos. Dalyviai užsiregistravę į Turbo žaidimą, turi atskirą rezultatų lentelę, 
kurioje ir pateikiamos tų žaidėjų geriausios partijos. 2 žaidėjai, sužaidę 
aukščiausias partijas (įskaitant HDC) iš tų, kurie nepatenka į II etapą pagal 
bendrą taškų sumą, taip pat pateks į II etapą.  
Turbo žaidimo mokestis – 5 eurai. Į turbo žaidimą galima registruotis iki 
užėjimo pradžios. Esant lygiam rezultatui aukščiau kvalifikuojamas žaidėjas 
esantis aukščiau bendroje lentelėje.  
 

Bonusinių taškų skyrimas 
 

Bonusiniai taškai – Handicap (HDC) – skiriami daliai žaidėjų ir pridedami prie 
kiekvienos sužaistos partijos.  
1. LBF nariams, t.y. sportininkams, turintiems LBF skelbiamą vidurkį bent 
viename iš dviejų paskutinių sezonų, generuojamas asmeninis HDC pagal 
formulę HDC = (200-Avg) * 0.5 .* 



* Avg yra LBF skelbiamas nario "grynas  vidurkis” (gautas pašalinus bet 
kokią LBF varžybose taikytų HDC įtaką), iš paskutinių dviejų sezonų 
aukštesnis, kuris atimamas iš 200, tada skirtumas dalinamas Iš  dviejų, 
o gautas skaičius matematiškai apvalinamas iki vienetų. Pvz, jei 
vidurkis 181, HDC gaunasi 10:  (200-181)*0.5 = 9.5).  

Neigiami HDC nėra skiriami. Maksimalus HDC vyrams – 15, maximalus HDC 
moterims – 20. 

 
2. Mėgėjui Vyrui skiriama 15 taškų HDC, Mėgėjai Moteriai – 20. 
     

Prizinis fondas 
 
Turnyro prizinis fondas priklausys nuo sužaistų užėjimų skaičiaus. Galimas 
prizinis fondas –  nuo 2100 iki 3200 eurų.  

 Min.  140 užėjimų  170 užėjimų  

1 500 600 800 

2 300 350 400 

3-4 200 250 300 

5-8 90 120 120 

9-12 60 80 80 

13-20  40 40 

Geriausia Vyras 100 100 100 

Geriausia Moteris 100 100 100 

Geriausias Mėgėjas 100 100 100 

Geriausias Senjoras 100 100 100 

*Nurodyti prizai gali keistis iki turnyro pradžios.  
 

Turnyro formatas 
 

I ETAPAS - KVALIFIKACIJA 
 
Visi užsiregistravę dalyviai žaidžia po 5-ias partijas.  
 
Į II etapą patenka 30 dalyvių: 
 
25 dalyviai pagal bendrą taškų sumą.  
2 dalyviai iš Turbo žaidimo. 
1 dalyvis – geriausias senjoras, nepatekęs į II etapą pagal bendrą taškų sumą. 
1 dalyvė – geriausia moteris, nepatekusi į II etapą pagal bendrą taškų sumą.  
1 dalyvis – geriausias mėgėjas, nepatekęs į II etapą pagal bendrą taškų sumą.  
 
Pirmas 10 vietų užėmę kvalifikacijoje sportininkai keliauja tiesiai į II etapo 2 



laiptą. 
II ETAPAS  

 
1 laiptas. Sekmadienis 10:00 

 
Šiame etape varžosi 20 sportininkų: 
 
15 sportininkų pagal bendrą taškų sumą bendroje lentelėje užėmę 11-25 
vietas.  
2 sportininkai į II etapą patekę iš Turbo žaidimo. 
1 sportininkas – geriausias senjoras nepatekęs į II etapą pagal bendrą taškų 
sumą. 
1 sportininkė – geriausia moteris nepatekusi į II etapą pagal bendrą taškų 
sumą.  
1 sportininkas – geriausias mėgėjas nepatekęs į II etapą pagal bendrą taškų 
sumą.  
 
Prieš tai pasiekti rezultatai anuliuojami. Sportininkai žaidžia 5 partijas. Pagal 
surinktą taškų sumą į 2 laiptą patenka 10 sportininkų.  
 

2 laiptas. 13:00 
 
Šiame etape varžosi 20 sportininkų: 
 
10 sportininkų, užėmusių 1-10 vietas kvalifikacijoje pagal bendrą taškų sumą. 
10 sportininkų patekusių iš II etapo 1 laipto.  
 
Prieš tai pasiekti rezultatai anuliuojami. Sportininkai žaidžia 5 partijas. Pagal 
surinktą taškų sumą į 3 laiptą patenka 12 sportininkų.  
 
13-20 vietos paskirstomos pagal II etapo 2 laipto rezultatus.  
 

3 laiptas. 16:00 
 
Prieš tai pasiekti rezultatai anuliuojami. Šiame etape varžosi 12 sportininkų.  
Sudaromos keturios grupės po 3 žaidėjus, pagal užimtas vietas 2 laipte: 
 
A grupė – 1; 5; 9 vietas užėmę sportinikai – 3-4 takeliai 
B grupė – 2; 6; 10 vietas užėmę sportininkai – 5-6 takeliai 
C grupė – 3; 7; 11 vietas užėmę sportinikai – 7-8 takeliai 
D grupė – 4; 8; 12 vietas užėmę sportinikai – 9-10 takeliai 
 
Žaidžiamos trys partijos. Po dviejų partijų iš kiekvienos grupės iškrenta 
mažiausiai taškų surinkęs žaidėjas. Po trečios partijos į pusfinalį patenka po 1 
geriausią žaidėją iš kiekvienos grupės. 



 
PUSFINALIS 

 
Pusfinalyje žaidžiama 1 partija: 
A grupės nugalėtojas vs D grupės nugalėtojas 3-4 takeliai. 
B grupės nugalėtojas vs C grupės nugalėtojas 5-6 takeliai. 
 

FINALAS 
 
Pusfinalio porų nugalėtojai žaidžia 1 partiją prie 3-4 takelių.  
 

PAPILDOMA INFORMACIJA 
 
Galutinės sportininkų užimtos vietos skiriamos pagal to etapo, kuriame 
dalyvis iškrito, rezultatus. Tuo pačiu principu skiriami apdovanojimai 
geriausiai turnyre pasirodžiusiems moteriai, vyrui, senjorui ir mėgėjui. 
Takeliai ruošiami prieš kiekvieną kvalifikacijos užėjimą, prieš II etapo 1,2,3 
laiptus, bei prieš pusfinalį. 
Apšilimas. Prieš kiekvieną kvalifikacijos užėjimą - 10 min.; prieš II etapo 1,2,3 
laiptus – 10 min.; prieš pusfinalį ir finalą - 5 min. 
Esant lygiam rezultatui kvalifikacijoje, II etape 1 ir 2 laiptuose – žiūrima į 
einamo etapo paskutinę partiją, po to - priešpaskutinę partiją ir t.t., įskaitant 
HDC. 
Esant lygiam rezultatui 3 laipte, pusfinalyje ir finale, žaidėjai meta po 1 
metimą iki tol, kol išaiškinamas nugalėtojas. 
Priklausomai nuo turnyro dalyvių skaičiaus, organizatoriai pasilieka teisę 
keisti varžybų tvarkaraštį, reglamentą ir prizinį fondą, informuojant varžybų 
dalyvius.  


