Tvirtinu:
Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė
Romualda Šidlauskienė
2018 m. Lietuvos Respublikos šaškių čempionatų
BENDRIEJI NUOSTATAI
I. Tikslas ir uždaviniai:
•
•
•

propaguoti šaškių sportą šalies gyventojų tarpe;
kelti šaškininkų meistriškumą;
išaiškinti 2018 m. šalies čempionus, Pasaulio ir Europos čempionatų dalyvius.

II. Vadovavimas
Varžybas organizuoja LŠF, o jas vykdo LŠF sudarytos teisėjų kolegijos.
Dalyvių priėmimu varžybų metu rūpinasi ir suteikia informaciją vietos sporto skyriai (arba
organizatoriai).
III. Dalyvavimo sąlygos
Visuose LR čempionatuose gali dalyvauti LŠF nariai, kurie iki 2018 m. vasario 1 d. sumokėjo
kasmetinį nario mokestį,taip pat asmenys(nepriklausantys klubams),kurie sumokėjo dalyvio starto mokestį
Kasmetinį nario mokestį (30 eurų už visus savo kolektyvo narius) už 2018 m. galima sumokėti pavedimu:
Lietuvos šaškių federacija, atsiskaitomoji sąskaita: LT037300010002450804 AB bankas “Swedbank”,
arba grynais pinigais iki vasario 1 d.
Laiku nesumokėjus kasmetinio LŠF nario mokesčio, LŠF nariai neturi balsavimo teisių,
nesiunčiami į tarptautines varžybas, neįtraukiami į LR rinktinių sąrašus.
Lietuvos Respublikos klubų komandiniuose čempionatuose vienu metu gali žaisti ne daugiau
dviejų kitų šalių piliečių.Paraiškose kitų šalių piliečių skaičius nėra ribojamas.
IV. Teisėjavimas
Teisėjų skaičių varžybose nustato VK, o teisėjavimo išlaidos padengiamos po to, kai teisėjai pilnai
atsiskaitė už varžybų pravedimą (atsiuntė internetu lentelę ,pateikia pasiūlymus dėl atskyrių įvykdymo,
išsiuntė lentelę reitingų skaičiavimui ir surinko parašus išmokėjimo žiniaraščiuose per 3 kalendorines
dienas nuo varžybų pabaigos).
V. Nugalėtojų nustatymas taškų lygybės atveju
Keliems žaidėjams dalinant pirmą vietą visų čempionatų finaluose pasibaigus pagrindinėms varžyboms,
čempionui išaiškinti vykdomas papildomas turnyras su sutrumpinta laiko kontrole:

“100” šaškių turnyruose:
Dalinant 2 žaidėjams - 2 partijos po 15 min. + 3 sek., 2 partijos po 10 min. + 3 sek., 2 partijos „žaibas“
po 5 min + 3 sek., už kiekvieną ėjimą partijoje, (3 etapai, nugalėtoju tampa tas, kas pirmas laimės nors
vieną etapą, mačas iš karto baigiasi tuo momentu). Jei visi 3 etapai baigiasi lygiomis, vietos skirstomos
pagal koeficientą.

Dalinant 3 ir daugiau žaidėjams – mačas-turnyras 1 rato sistema su tokia pat mažėjančia laiko kontrole.
Neišsiaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą. (Jei burtai daromi kompiuterine
programa, tuomet pagal programos suskirstytas vietas).
„Greitųjų“šaškių čempionate: dalinant 2 žaidėjams - 3 partijos po 7 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą
partijoje. Dalinant 3 ir daugiau žaidėjams - mačas-turnyras 1 rato sistema su tokia pačia kontrole.
Neišsiaiškinus nugalėtojo, vietos nustatomos pagal koeficientą. (Jei burtai daromi kompiuterine programa,
tuomet pagal programos suskirstytas vietas).
„Žaibo“ šaškių čempionate: dalinant 2 žaidėjams - 3 partijos po 5 min. + 3 sek. Dalinant 3 ir daugiau
žaidėjų - mačas-turnyras 1 rato sistema su tokia pačia kontrole. Neišsiaiškinus nugalėtojo, toliau vietos
nustatomos pagal koeficientą. (Jei burtai daromi kompiuterine programa, tuomet pagal programos
suskirstytas vietas).

“64” šaškių turnyruose:
Dalinant 2 žaidėjams - 2 mikromačai po 10 min. + 3 sek, 2 mikromačai po 5 min. + 3 sek. už kiekvieną
ėjimą partijoje, (2 etapai, nugalėtoju tampa tas, kas pirmas laimės nors vieną etapą, mačas iš karto baigiasi
tuo momentu). Jei abu etapai baigiasi lygiomis, vietos skirstomos pagal koeficientą.
Dalinant 3 ir daugiau žaidėjams – mačas-turnyras 1 rato sistema, su tokia pat mažėjančia laiko kontrole.
Neišsiaiškinus prizininkų, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą.
„Greitųjų“ šaškių čempionate: dalinant 2 žaidėjams - 3 partijos po 5 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą
partijoje. Dalinant 3 ir daugiau žaidėjų - mačas-turnyras 1 rato sistema su tokia pačia kontrole.
Neišsiaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą. (Jei burtai daromi kompiuterine
programa, tuomet pagal programos suskirstytas vietas).
„Žaibo“ šaškių čempionate: dalinant 2 žaidėjams - 3 partijos po 3 min. + 2 sek. už kiekvieną ėjimą
partijoje. Dalinant 3 ir daugiau žaidėjų - mačas-turnyras 1 rato sistema su tokia pačia kontrole.
Neišsiaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą. (Jei burtai daromi kompiuterine
programa, tuomet pagal programos suskirstytas vietas).

Kitos vietos nustatomos sekančiai:
Varžybose vykdomose šveicariška sistema pagal:
a) „Median Buchholz“ koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista, taškų suma, atmetant
geriausią ir blogiausią rezultatą);
b) „Buchholz“ koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista, pilna taškų suma);
c) Sonnenborno-Bergerio koeficientų sistemą (Sumuojami taškai varžovų prieš kuriuos
laimėta ir pridedama 50% taškų varžovų,su kuriais sužaista lygiom ).
Varžybose vykdomose ratų sistema pagal:
a)Sonnenborno-Bergerio koeficientų sistemą (Sumuojami taškai varžovų prieš kuriuos
laimėta ir pridedama 50% taškų varžovų,su kuriais sužaista lygiom ).
b) tarpusavio susitikimo rezultatą;
c) didesnį pergalių skaičių;
d) papildomą mačą arba turnyrą su sutrumpinta laiko kontrolė. (Mačo arba turnyro reglamentą nustato
teisėjų kolegija);
VI. Starto mokestis
Starto mokestį galima sumokėti pavedimu iki turnyro pradžios arba grynais pinigais iki pirmo rato
pradžios.Starto mokesčių dydis:

-suaugusiųjų varžybose 12 eurų (iki 19 metų;virš 70 m.- 6 eurai).LŠF klubų nariams taikoma
50 % nuolaida

-

suaugusiųjų “ greitųjų”,”žaibo”,jaunimo čempionatuose visiems 6 eurai; LŠF klubų
nariams taikoma 50% nuolaida

- -- jaunių, jaunučių, vaikų čempionatuose – 1,5 euro ;
- -- moksleivių čempionatuose - be įnašo.
VII. Varžybų finansavimas
Lietuvos šaškių federacija padengia visų LR vyrų ir moterų asmeninių bei komandinių šimtalangių,
paprastųjų,braziliškų čempionatų bei jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatų apdovanojimo
(medaliai, taurės, diplomai), teisėjavimo ir nuomos išlaidas. . Visų varžybų dalyvių kelionės, maitinimo,
nakvynės išlaidas ir starto mokestį apmoka komandiruojančios organizacijos. 75% starto mokesčio fondo
panaudojama prizams, kiti 25% - federacijos nuožiūra.
VIII. Apdovanojimai
Visų asmeninių čempionatų nugalėtojai ir prizininkai (jei dalyvauja ne mažiau trijų dalyvių)
apdovanojami medaliais ir diplomais. Piniginius prizus (75% starto mokesčio, išskyrus I lygos varžybas)
gauna 15 % dalyvių, bet ne mažiau kaip 3.
Pirmosios lygos varžybų prizinis fondas - 50% starto mokesčio.Likęs starto mokestis paskirstomas
sekančiai: 25 % papildo Aukščiausios lygos prizinį fondą ir 25 % - federacijos nuožiūra.
Komandinių varžybų nugalėtojai apdovanojami taure, medaliais ir diplomais, prizininkai - medaliais ir
diplomais. Piniginiai prizai skirstomi kaip ir asmeniniuose čempionatuose.
IX. Nugalėtojų teisės
Lietuvos čempionatai (suaugusiųjų,jaunimo,jaunių,jaunučių,vaikų) yra atrankiniai. Lietuvos
čempionatų nugalėtojai iškovoja teisę dalyvauti Europos ir Pasaulio čempionatuose. Lietuvos rinktinių
sudėtis dalyvauti tarptautinėse varžybose komplektuoja LŠF Vykdomasis Komitetas.
Aukščiausiųjų lygų dalyviai užėmę I - V vietas įgyja teisę dalyvauti 2019 m. čempionatų Aukščiausiose
lygose.
X. Paraiškos
Vardinės paraiškos pateikiamos 5 dienos prieš varžybas. Nepateikus vardinės paraiškos nustatyta tvarka
LŠF nariui gali būti neleista dalyvauti varžybose. Paraiškos pateikiamos:
Šaškių “64”, “100” varžyboms: tel.8-687-43468, El. paštas: ramunelesi@gmail.com
XI. Varžybų dalyviai, vykdymo vieta, laikas, reglamentas
LIETUVOS MOKSLEIVIŲ VARŽYBOS
Varžybų nuostatai: www.lmnsc.lt
JAUNIMO, JAUNIŲ, JAUNUČIŲ, VAIKŲ ČEMPIONATAI
Lietuvos jaunučių (2005 m. g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Vilnius,
Varžybos vykdomos vasario 03-04 d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai : 22 LR moksleiviai jaunučiai,praėję atranką pusfinalyje

Lietuvos jaunimo (1992 m.g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Vilnius
Varžybos vykdomos vasario 03-04 d. d.d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija. Pirmo ėjimo (baltųjų) burtų traukimas.

Vienas dalyvis iškovoja teisę dalyvauti 2019 m. vyrų finale
Dalyviai: Visi norintys LR jaunimas (iki 26 m.)

Lietuvos vaikų (2010 m.g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionatas
Varžybų vieta: Kaišiadorys
Varžybos vykdomos vasario 10 d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai:

Visi norintys

LR vaikai iki 8 m.

Lietuvos vaikų (2008 m.g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionatas
Varžybų vieta:Šiauliai
Varžybos vykdomos vasario 24 d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai:

22-

LR vaikai iki 10 m.,praėję atranką pusfinalyje

Lietuvos jaunių (2002 m.g. ir jaunesni) paprastųjų šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Šiauliai
Varžybos vykdomos vasario 24-25 d. d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.Pirmo ėjimo (baltųjų) burtų traukimas
Dalyviai: 22- LR moksleiviai jauniai,praėję atranką pusfinalyje

Lietuvos jaunučių (2005 m. g. ir jaunesni) šimtalangių šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Vilnius,
Varžybos vykdomos kovo24-25 d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai : 22 LR moksleiviai jaunučiai,praėję atranką pusfinalyje

Lietuvos jaunimo (1992 m.g. ir jaunesni) šimtalangių šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Vilnius
Varžybos vykdomos kovo24-25 d.d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija..
Vienas dalyvis iškovoja teisę dalyvauti 2019 m. vyrų finale
Dalyviai: Visi norintys LR jaunimas (iki 26 m.)

Lietuvos vaikų (2008 m.g. ir jaunesni) šimtalangių šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Marijampolė
Varžybos vykdomo gegužės 19 d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai:

: 22-

LR vaikai iki 10 m.,praėję atranką pusfinalyje

Lietuvos jaunių (2002 m.g. ir jaunesni) šimtalangių šaškių čempionato finalas
Varžybų vieta: Marijampolė
Varžybos vykdomos gegužės 19-20 d. d. Pradžia - 11 val.

Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai: : 22- LR moksleiviai jauniai,praėję atranką pusfinalyje

Treniruočių stovykla LR jaunimo rinktinės nariams
Stovyklos vieta: Alanta
Stovykla vykdoma liepos 2- 6 d. Pradžia - 12 val.

Stovyklos reglamentą nustato VK
Dalyviai: LR jaunimo rinktinės nariai,pagal galimybes- kiti norintys sportininkai.

Lietuvos mokinių jaunučių (2006 m.) ir jaunimo ( 2000 m.) paprastųjų šaškių pirmenybės-LRČ pusfinaliai
Varžybų vieta – Kaunas, spalio 13 d. Pradžia – 11 val.
Dalyviai- visi norintys LR moksleiviai.Atranka į 2019 m. jaunučių ir jaunimo finalus

Lietuvos mokinių vaikų(2009 m.) ir jaunių (2003 m.) paprastųjų šaškių pirmenybės-LRČ pusfinaliai
Varžybų vieta – Kaunas, lapkričio 24 d. Pradžia – 11 val.
Dalyviai- visi norintys LR moksleiviai.Atranka į 2019 m. jaunių ir vaikų finalus

Lietuvos mokinių vaikų(2009 m.), jaunučių (2006 m.) ,jaunių (2003 m.) ir jaunimo ( 2000 m.) šimtalangių
šaškių pirmenybės-LRČ pusfinaliai
Varžybų vieta – Vilnius, gruodžio 8 d. Pradžia – 11 val.
Dalyviai- visi norintys LR moksleiviai.Atranka į 2019 m. vaikų ,jaunučių,jaunių ir jaunimo finalus

SUAUGUSIŲJŲ VARŽYBOS
.Lietuvos “greitųjų” šimtalangių šaškių čempionatas/vyrai ir moterys/
Varžybų vieta Vilnius,sausio 20 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrolė: 10 min. + 7 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus.

Lietuvos “žaibo” šimtalangių šaškių čempionatas/vyrai ir moterys/
Varžybų vieta Vilnius,sausio 21 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrolė: 5 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija priklausomai nuo
dalyvių skaičiaus.

Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ „64“ šaškių komandinės pirmenybės
Varžybų vieta Alytus, sausio 27 d. Pradžia 10 val. Pagal LSSD „Žalgiris“ nuostatus
.

Lietuvos „braziliškų“ šaškių čempionatas /vyrai , moterys/
Varžybų vieta Piniava, Panevėžio raj. ,vasario 10-11 d.d. Pradžia – 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partijų mikromačai, pilno pirmo ėjimo burtų traukimas. Laiko kontrolė: 30 min. + 10 sek. už
kiekvieną ėjimą partijoje.
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.

Lietuvos šimtalangių šaškių klubų komandinis čempionatas
Varžybų vieta Vilnius, kovo 10-11 d.d. Pradžia- 11 val.
Pagal atskirus Nuostatus

Lietuvos moterų paprastųjų šaškių čempionatas
Varžybų vieta -Kaunas, kovo 09-11 d.d. Pradžia – 16.30 val.
Ratų sistema, 2 partijų mikromačai. Pilno pirmo ėjimo burtų traukimas. Laiko kontrolė: 30 min. + 10 sek. už kiekvieną ėjimą
partijoje. Dalyvių sąrašą nustato LŠF pagal pateiktas paraiškas

Lietuvos vyrų paprastųjų /šiuolaikinių/ šaškių čempionatas. Aukščiausioji lyga
Varžybų vieta Vilnius,kovo 13-18 d.d. Pradžia - 12 val.
Ratų sistema: 2 partijų mikromačai, pagal „šiuolaikinių” šaškių debiutus - burtų traukimas. Laiko kontrolė: 45 min. + 30 sek.
už kiekvieną ėjimą partijoje /5 dalyviai patenka į 2019 m. finalą/.
Dalyviai:5-2017 m.čempionato nugalėtojai, 6-atrankinių turnyrų vykusių 2017 m. nugalėtojai; 1-LŠF nuožiūra .Viso 12 dalyvių

Lietuvos moterų šimtalangių šaškių čempionatas
Varžybų vieta Vilnius, balandžio 20-22 d.d. Pradžia – 11.30 val.
Ratų sistema. Laiko kontrolė: 1 h 20 min. + 60 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje.
Dalyvių sąrašą nustato LŠF pagal pateiktas paraiškas..

Lietuvos vyrų šimtalangių šaškių čempionatas
Varžybų vieta Vilnius, balandžio 18-22 d.d. Pradžia - 11 val.
Ratų sistema. Laiko kontrolė: 1h 20 min. + 60 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje /5 dalyviai patenka į 2019 m. finalą/.
Dalyviai: 5-2017 m.čempionato nugalėtojai, 3 atrankinių turnyrų vykusių 2017 m. nugalėtojai, 1- LRČ jaunimo nugalėtojas,
1-LŠF nuožiūraViso 10 dalyvių

Lietuvos paprastųjų /šiuolaikinių/ šaškių klubų komandinis čempionatas
Varžybų vieta Alytus, gegužės 12-13 d.d. Pradžia -11 val.
Pagal atskirus Nuostatus.

Pirmoji lyga paprastųjų šaškių- 1 pusfinalis (atranka į 2019 m.vyrų finalą)
Varžybų vieta : Kaunas, birželio 16-17 d.d. Pradžia - 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partijų mikromačai. Pilno pirmo ėjimo burtų traukimas. Laiko kontrolė: 30 min. + 10 sek. už
kiekvieną ėjimą partijoje. I-2 vietas užėmę dalyviai patenka į 2019 m.vyrų finalą..Atsisakius patekusiems žaidėjams dalyvauti
finale,sprendimą apie tolimesnių vietų skyrimą priima VK ,atsižvelgdama į pateiktas išankstines paraiškas.
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.

Pirmoji lyga paprastųjų šaškių- 2 pusfinalis (atranka į 2019 m.vyrų finalą)
Varžybų vieta : Telšiai, rugpjūčio 11-12 d.d. Pradžia - 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partijų mikromačai. Pilno pirmo ėjimo burtų traukimas. Laiko kontrolė: 30 min. + 10 sek. už
kiekvieną ėjimą partijoje. I-2 vietas užėmę dalyviai patenka į 2019 m.vyrų finalą..Atsisakius patekusiems žaidėjams
dalyvautifinale,sprendimą apie tolimesnių vietų skyrimą priima VK ,atsižvelgdama į pateiktas išankstines paraiškas.

Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.

Lietuvos „ greitųjų“ paprastųjų šaškių čempionatas /vyrai ir moterys/
Varžybų vieta Bačkonys, rugpjūčio 18 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrolė: 10 min. + 3 sek.už kiekvieną ėjimą partjoje
Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.

Lietuvos „ žaibo“ paprastųjų šaškių čempionatas /vyrai ir moterys/
Varžybų vieta Bačkonys, rugpjūčio 19 d. Pradžia - 11 val.
Laiko kontrolė: 3 min. + 2 sek.už kiekvieną ėjimą partjoje
Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.

LRČ šaškių kompozicijų sprendimas „64” ir „100”
Varžybų vieta Vilnius, rugsėjo22-23 d.d. Pradžia - 11 val.
Pagal atskirus LŠKMS Nuostatus

25 Juozo Kulikausko tarptautinis memorialas „64” ir „100”
Varžybų vieta Vilnius, spalio 19-21 d.d. Pradžia - 14 val.
Pagal atskirus Nuostatus: 2 dalyviai iš „100“ turnyro patenka į 2019 m.vyrų finalą „100“.

Pirmoji lyga paprastųjų šaškių -3 pusfinalis-šiuolaikinės šaškės( atranka į 2019 m. vyrų finalą)
Varžybų vieta Vilnius, lapkričio 10-11 d.d. Pradžia - 11 val.
Šveicariška sistema: 7 turai, 2 partijų mikromačai. Pagal IDF burtų lentelę. Laiko kontrolė 30 min. + 10 sek. už kiekvieną
ėjimą partijoje. I-2 vietas užėmę dalyviai patenka į 2019 m. vyrų finalą..Atsisakius patekusiems žaidėjams dalyvauti
finale,sprendimą apie tolimesnių vietų skyrimą priima VK ,atsižvelgdama į pateiktas išankstines paraiškas
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.

Lietuvos Respublikos klubų paprastųjų šaškių komandinis čempionatas
Varžybų vieta Bačkonys, lapkričio 30-gruodžio 02 d.d. Pradžia -14 val.
Pagal atskirus Nuostatus.

Tarptautinis Kalėdinis turnyras LŠF taurei –„100“ laimėti
Varžybų vieta : Vilnius, gruodžio 15-16 d.d. Pradžia- 11 val.
Šveicariška sistema: 8 ratai.Laiko kontrolė : 40 min. + 10 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje.
Dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai. Vienas dalyvis iškovoja teisę dalyvauti 2019 m. vyrų finale

VETERANŲ VARŽYBOS
Lietuvos veteranų vyrų (50 m. ir vyr.) ir moterų (45 m. ir vyr.) šimtalangių šaškių čempionatas
Varžybų vieta Alytus, kovo 3- 4 d.d. Pradžia - 11 val.
Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.

Lietuvos veteranų vyrų (50 m. ir vyr.) ir moterų (45 m. ir vyr.) paprastųjų šaškių čempionatas
Varžybų vieta Alytus Liepos 28-29 d.d. Pradžia - 11 val.
Varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija.
PASTABA: Aukščiausios lygos dalyviai ir iškovoję teisę dalyvauti aukščiausioje lygoje (2019 m.) dalyvauti I lygos
varžybose negali. Lietuvos čempionatų aukščiausių lygų pravedimo vietas nustato VK, įvertinus potencialių
organizatorių pasiūlymus ir finalininkų pageidavimus.Varžybų organizavimo klausimais,kurie nėra numatyti šiais
nuostatais,vadovautis oficialiomis IDF „64” (2012m.) ir FMJD „100”( 2011m.) taisyklėmis

Nakvynės rezervavimas, varžybų vieta ir papildoma informacija:
Vilniuje - Romualda Šidlauskienė 8-687-43468, Edvard Bužinskij 8-643- 50366;
Šiauliuose –Sandra Laurutienė- 8-687- 07275,
Marijampolėje - Jonas Navickas 8-654-01638 ; Vitas Labutis- 8-612-15395
Panevėžyje-Petras Armanavičius 8-618-02712
Alytuje - Jonas Rutkauskas 8-616- 31079
Bačkonyse - Romualdas Urmilevičius 8-686-36165
Telšiuose – Saulius Urbonas 8-684-22100
Kaune- Genutė Bukauskienė-8 -650-84437,

