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                  NUOSTATAI 

 XXXVII Tarptautinis vaik ų (iki 16 m.) komandinis šimtalangių šaškių 

turnyras “AUKSIN Ė ŠAŠKĖ” 
I.Organizatoriai: 

- Tarptautinį vaikų komandinį šimtalangių šaškių turnyrą organizuoja Lietuvos šaškių federacija pagal 
tarptautinės šaškių federacijos (FMJD)ir Lietuvos šaškių federacijos 2018 m.kalendorius. 

II.Tikslai ir uždaviniai 

-populiarinti šimtalangių šaškių žaidimą tarp moksleivių (iki 16 m.); 

-vystyti draugiškus santykius tarp įvairių šalių jaunųjų sportininkų; 

- kelti jaunųjų sportininkų meistriškumą. 

III.Varžyb ų pravedimo vieta ir laikas: 

- Varžybos pravedamos 2018 m. sausio 4-9 d.d.Alantoje (Molėtų raj.)-Alantos technologijos ir verslo 
mokykloje adresu : Technikumo 2,Naujasodžio km.Alantos seniūnija,Molėtų raj. 

IV.Varžybų tvarkaraštis: 

Sausio 4 – atvykimas iki 15val.Asmeninis-komandinis šimtalangių šaškių turnyras  -   17.00  val.  

Sausio 5 — varžybų atidarymas, 1-3 ratai, sportiniai žaidimai. 

Sausio 6 — 4-5 ratai, sportiniai žaidimai,trenerių koferencija. 

Sausio 7 — 6-7 ratai, Šaškių estafetė, Diskoteka. 

Sausio 8 — 8-9 ratai, apdovanojimas,uždarymas. 

Sausio 9 — Išvykimas  

Kalendoriuje gali būti pasikeitimų, išskyrus atvykimo ir išvykimo datas. 

IV.Varžybų dalyviai 

Komandos sudėtis - 7 žmonės: 3 berniukai ir viena mergaitė (2002 m.gim. ir jaunesni) ,2 atsarginiai 
žaidėjai ir treneris-atstovas.Visi dalyviai turi turėti sportinę aprangą ir avalynę. 

V.Varžybų pravedimo sąlygos 

Varžybos pravedamos pagal FMJD taisykles.Varžybų pravedimo sistemą ir laiko kontrolę nustato 
teisėjų kolegija priklausomai nuo dalyvaujančiųjų komandų skaičiaus.Laiko kontrolė „žaibo” turnyre- 
5 min. + 3 sek.kiekvienam žaidėjui,šaškių estafetėje-7 min. +5 sek.komandai 

Už pergalę skiriami- 2 taškai,už lygiąsias-1 taškas,pralaimėjus-0 taškų. 

VI.Varžybų nugalėtojų nustatymas 

Komandų užimtos vietos nustatomos pagal 
- surinktą  komandos taškų sumą(„didieji taškai”); 



- komandos koeficientą; 
- „mažuosius taškus” 
 
Asmeniniai rezultatai kiekvienoje lentoje nustatomi pagal  
-surinktą taškų sumą 
-Šmuljano koeficientą(rato sistema), arba varžovų taškų sumą (Šveicariška sistema) 
 
VII.  Apdovanojimas 
Varžybų atidarymo metu organizatoriai praneš apie apdovanojimus. 

 
VIII. Dalyvavimo sąlygos 
Visas komandiravimo išlaidas apmoka komandiruojanti organzacija.Vienos paros nakvynės ir 
maitinimo išlaidos- 15 eurų. 
 
IX.Paraiškos ir informacija 

 
Paraiškas reikia pateikti iki 2017 m.gruodžio 18 d.Paraiškose nurodoma sportininkų pavardė 
vardas,pilna gimimo data,trenerių pavardė ir vardas,atvykimo laikas. 
Paraiškas siųsti :.  
 Romualdai Šidlauskienei- ramunelesi@gmail.com ; tel. +370 687 43468; +370 (5)2 410420. 

 
 

 

 
 


