PATVIRTINTA
Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė
Sandra Laurutienė

2022 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠAŠKIŲ ČEMPIONATŲ BENDRIEJI NUOSTATAI
I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
1. LR šaškių čempionatų tikslai:
1.1. propaguoti ir populiarinti šaškių sportą Lietuvoje;
1.2. gerinti sportinius rezultatus, kelti šaškininkų meistriškumą;
1.3. išaiškinti 2022 m. šalies čempionus, pasaulio ir Europos čempionatų dalyvius.
II. VADOVAVIMAS
2. Varžybas organizuoja Lietuvos šaškių federacija (toliau LŠF), o jas vykdo LŠF
sudarytos teisėjų kolegijos.
3. Dalyvių priėmimu varžybų metu rūpinasi ir suteikia informaciją vietos sporto skyriai
(arba organizatoriai).
III. DALYVAVIMO SĄLYGOS
4. Visuose LR čempionatuose gali dalyvauti LŠF nariai, kurie iki 2022 m. vasario 1 d.
sumokėjo kasmetinį nario mokestį, taip pat asmenys (nepriklausantys klubams), kurie sumokėjo dalyvio
starto mokestį.
5. Kasmetinį nario mokestį (30 eurų už visus savo kolektyvo narius) už 2022 m. galima
sumokėti pavedimu Lietuvos šaškių federacijai, atsiskaitomoji sąskaita: LT037300010002450804
AB bankas „Swedbank“ arba grynaisiais pinigais iki vasario 1 d.
6. Laiku nesumokėjus kasmetinio LŠF nario mokesčio, LŠF nariai neturi balsavimo
teisių, nesiunčiami į tarptautines varžybas, neįtraukiami į LR rinktinių sąrašus.
7. Lietuvos Respublikos klubų komandiniuose čempionatuose vienu metu gali žaisti ne
daugiau kaip du kitų šalių piliečių. Paraiškose kitų šalių piliečių skaičius nėra ribojamas.
IV. TEISĖJAVIMAS
8. Teisėjų skaičių varžybose nustato Vykdomasis komitetas (toliau VK).
9. Teisėjavimo išlaidos padengiamos teisėjams per 3 kalendorines dienas nuo varžybų
pabaigos pilnai atsiskaičius už varžybų pravedimą (atsiuntus el. paštu lentelę, pateikus pasiūlymus dėl
atskyrių įvykdymo, išsiuntus lentelę reitingų skaičiavimui ir surinkus parašus išmokėjimo
žiniaraščiuose).
10. Varžybose teisėjaujama remiantis oficialiomis IDF „64“ (2020 m.) ir FMJD „100“
(2021 m.) taisyklėmis.
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V. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS TAŠKŲ LYGYBĖS ATVEJU
11. Keliems žaidėjams dalijantis pirmąją vietą visų LR čempionatų finaluose, pasibaigus
pagrindinėms varžyboms, čempionui išaiškinti vykdomas papildomas turnyras su sutrumpinta laiko
kontrole:
11.1. „100“ šaškių turnyruose:
11.1.1. Dalijantis dviem žaidėjams – dvi partijos po 15 min. + 3 sek., dvi partijos po
10 min. + 3 sek., dviejų partijų „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 lygiosiomis, vietos nustatomos pagal koeficientą;
11.1.2. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno rato sistema su tokia
pat mažėjančia laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą;
11.1.3. Jaunimo, jaunių, jaunučių, vaikų, veteranų, komandiniame čempionatuose
dalijantis dviem žaidėjams – trys partijos po 10 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Dalijantis
trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno rato sistema su tokia pačia laiko kontrole. Neišaiškinus
nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą;
11.1.4. Greitųjų šaškių čempionate dalijantis dviem žaidėjams – trys partijos po
7 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno
rato sistema su tokia pačia laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, vietos nustatomos pagal koeficientą;
11.1.5. „Žaibo“ šaškių čempionate dalijantis dviem žaidėjams – trys partijos po
5 min. + 3 sek. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno rato sistema su tokia pačia
laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą.
11.2. „64“ šaškių turnyruose:
11.2.1. Dalijantis dviem žaidėjams – du mikromačai po 10 min. + 3 sek., du mikromačai
po 5 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje, (du etapai, nugalėtoju tampa tas, kas pirmasis laimės nors
vieną etapą, mačas iš karto baigiasi tuo momentu). Jei abu etapai baigiasi lygiosiomis, vietos skirstomos
pagal koeficientą;
11.2.2. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno rato sistema, su tokia
pat mažėjančia laiko kontrole. Neišaiškinus prizininkų, toliau vietos nustatomos pagal koeficientą;
11.2.3. Jaunimo, jaunių, „braziliškų“ šaškių čempionatuose dalijantis dviem
žaidėjams – trys mikromačai po 7 min. + 5 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Dalijantis trims ir daugiau
žaidėjų – mačas-turnyras vieno rato sistema su tokia pačia laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, toliau
vietos nustatomos pagal koeficientą;
11.2.4. Jaunučių, vaikų, veteranų čempionatuose dalijantis dviem žaidėjams – trys
partijos po 7 min. + 5 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačasturnyras vieno rato sistema su tokia pačia laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, toliau vietos
nustatomos pagal koeficientą;
11.2.5. Greitųjų šaškių čempionate dalijantis dviem žaidėjams – trys partijos po
5 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno
rato sistema su tokia pačia laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal
koeficientą;
11.2.6. „Žaibo“ šaškių čempionate dalijantis dviem žaidėjams – trys partijos po
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3 min. + 2 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje. Dalijantis trims ir daugiau žaidėjų – mačas-turnyras vieno
rato sistema su tokia pačia laiko kontrole. Neišaiškinus nugalėtojo, toliau vietos nustatomos pagal
koeficientą;
12. Kitos vietos nustatomos tokiu būdu:
12.1. Varžybose vykdomose šveicariška sistema pagal šiuos kriterijus eilės tvarka:
12.1.1. taikant Median Solkoff koeficientų sistemą (varžovų, su kuriais žaista taškų
suma, atmetant geriausią ir blogiausią rezultatą);
12.1.2. taikant redukuotąją Solkoff koeficientų sistemą (iš visų varžovų taškų atmetamas
blogiausias rezultatas, jei suma vienoda, atmetami du blogiausi rezultatai ir t.t.);
12.1.3. taikant Sonneborn-Berger koeficientų sistemą (sumuojami taškai varžovų, prieš
kuriuos laimėta ir pridedama 50% taškų tų varžovų, su kuriais sužaista lygiosiomis).
12.2. Varžybose vykdomose ratų sistema pagal šiuos kriterijus eilės tvarka:
12.2.1. taikant Sonneborn–Berger koeficientų sistemą (sumuojami taškai varžovų, prieš
kuriuos laimėta ir pridedama 50% taškų varžovų, su kuriais sužaista lygiosiomis);
12.2.2. pagal tarpusavio susitikimo rezultatą;
12.2.3. pagal didesnį pergalių skaičių;
12.2.4. pagal papildomo mačo arba turnyro su sutrumpinta laiko kontrole rezultatus (mačo
arba turnyro reglamentą nustato teisėjų kolegija).
VI. STARTO MOKESTIS
13. Starto mokestį galima sumokėti pavedimu iki turnyro pradžios arba grynais pinigais iki
pirmojo rato pradžios.
14. Starto mokesčių dydžiai:
14.1. suaugusiųjų varžybose – 12 eurų (jaunesniems nei 19 metų ir vyresniems nei 70
metų – 8 eurai). LŠF klubų nariams taikoma 50% nuolaida;
14.2. suaugusiųjų greitųjų ir „Žaibo“, jaunimo ir jaunių čempionatuose – 10 eurų; LŠF
klubų nariams taikoma 50% nuolaida;
14.3. jaunučių ir vaikų čempionatuose – 6 eurai; LŠF klubų nariams taikoma 50%
nuolaida;
14.4. moksleivių pirmenybėse – be įnašo.
VII. VARŽYBŲ FINANSAVIMAS
15. 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. Lietuvos LŠF
vykdomų varžybų dalyvių kelionės, maitinimo, nakvynės išlaidas ir starto mokestį apmoka
komandiruojančios organizacijos, išskyrus LR vyrų čempionatų finalų dalyvių nakvynės išlaidas dengia
LŠF.
16. 75% starto mokesčio fondo panaudojama prizams, kiti 25% – federacijos nuožiūra.
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VIII. APDOVANOJIMAI
17. 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 ne mažiau kaip du dalyviai.
18. Pirmosios lygos varžybų prizinis fondas – 50% starto mokesčio. Likęs starto mokestis
paskirstomas taip: 25% papildo LR vyrų čempionato aukščiausios lygos prizinį fondą ir
25% – federacijos nuožiūra.
19. Komandinių varžybų nugalėtojai apdovanojami taure, medaliais ir diplomais,
prizininkai – medaliais ir diplomais. Piniginiai prizai skirstomi kaip ir asmeniniuose čempionatuose.
IX. NUGALĖTOJŲ TEISĖS
20. Lietuvos čempionatai (suaugusiųjų, jaunimo, jaunių, jaunučių, vaikų) yra atrankiniai.
Lietuvos čempionatų (išskyrus „braziliškų“) nugalėtojai iškovoja teisę dalyvauti Europos ir Pasaulio
čempionatuose. Lietuvos rinktinių sudėtis dalyvauti tarptautinėse varžybose komplektuoja LŠF
Vykdomasis komitetas.
21. Lietuvos vyrų čempionatų aukščiausių lygų dalyviai užėmę 1-5 vietas, įgyja teisę
dalyvauti 2023 m. LR vyrų čempionatų aukščiausiose lygose.
X. PARAIŠKOS
22. Vardinės paraiškos pateikiamos 5 dienos prieš varžybas. Nepateikus vardinės paraiškos
nustatyta tvarka LŠF nariui gali būti neleista dalyvauti varžybose.
23. „64“, „100“ šaškių varžyboms paraiškos pateikiamos:
mob. 8 687 07 275,
el. paštas: s.laurutiene@gmail.com.
XI. VARŽYBŲ DALYVIAI, VYKDYMO VIETA, LAIKAS, REGLAMENTAS
24. LR vyrų čempionatų organizavimo vietas nustato VK, įvertinęs potencialių
organizatorių pasiūlymus ir finalininkų pageidavimus.
25. Varžybas rekomenduojama pravesti:
25.1. ratų sistema, esant mažesniam nei 10 dalyvių skaičiui;
25.2. šveicariška sistema:
25.2.1. 7 ratai – jei dalyvių skaičius nuo 11 iki 17;
25.2.2. 8 ratai – jei dalyvių skaičius nuo 18 iki 22;
25.2.3. 9 ratai – jei dalyvių skaičius didesnis nei 23.
26. Lietuvos moksleivių varžybos:
26.1. Varžybų nuostatai pateikiami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
interneto svetainėje: www.lmnsc.lt
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27.

Jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatai:

27.1. Lietuvos jaunių (2006 m. g. ir jaunesnių) paprastųjų šaškių čempionato finalas:
27.1.1. varžybų vieta: Kupiškis;
27.1.2. varžybų vykdymo data: vasario 5-6 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.1.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.1.4. dviejų partijų mikromačai, pirmo ėjimo (baltųjų) burtų traukimas;
27.1.5. dalyviai: LR moksleiviai jauniai, praėję atranką pusfinalyje.
27.2. Lietuvos jaunučių (2009 m. g. ir jaunesnių) paprastųjų šaškių čempionato finalas:
27.2.1. varžybų vieta: Bačkonys;
27.2.2. varžybų vykdymo data: vasario 12-13 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.2.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.2.4. dalyviai: LR moksleiviai jaunučiai, praėję atranką pusfinalyje.
27.3. Lietuvos jaunimo (2003 m. g. ir jaunesnių) paprastųjų šaškių čempionato finalas:
27.3.1. varžybų vieta: Bačkonys;
27.3.2. varžybų vykdymo data: vasario 12-13 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.3.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.3.4. 2 partijų mikromačai, pagal „šiuolaikinių” šaškių debiutus – burtų traukimas;
27.3.5. dalyviai: LR moksleiviai jaunimas, praėję atranką pusfinalyje.
27.4. Lietuvos jaunimo (1996 m. g. ir jaunesnių) paprastųjų šaškių čempionato finalas:
27.4.1. varžybų vieta: Bačkonys;
27.4.2. varžybų vykdymo data: vasario 12-13 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.4.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.4.4. 2 partijų mikromačai, pagal „šiuolaikinių” šaškių debiutus – burtų traukimas;
27.4.5. pirmąją vietą užėmęs dalyvis iškovoja teisę dalyvauti 2023 m. vyrų aukščiausioje
lygoje;
27.4.6. dalyviai: visi norintys LR jaunimo žaidėjai (iki 26 m. amžiaus).
27.5. Lietuvos vaikų (2012 m. g. ir jaunesnių bei 2014 m. g. ir jaunesnių) paprastųjų šaškių
čempionatų finalai:
27.5.1. varžybų vieta: Varėna;
27.5.2. varžybų vykdymo data: vasario 26 d. Pradžia – 11 val.;
27.5.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.5.4. dalyviai: 24 vaikai iki 10 m. amžiaus, praėję atranką pusfinalyje ir gimę 2014 m. bei
jaunesni vaikai.
27.6. Lietuvos vaikų (2012 m. g. ir jaunesnių bei gimusių 2014 m. g. ir jaunesnių)
šimtalangių šaškių čempionatų finalai:
27.6.1. varžybų vieta: Šiauliai;
27.6.2. varžybų vykdymo data: kovo 19 d. Pradžia – 11 val.;
27.6.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
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27.6.4. dalyviai: LR moksleiviai vaikai iki 10 m. amžiaus, praėję atranką pusfinalyje ir gimę
2014 m. bei jaunesni vaikai.
27.7. Lietuvos jaunių (2006 m. g. ir jaunesnių) šimtalangių šaškių čempionato finalas:
27.7.1. varžybų vieta: Marijampolė;
27.7.2. varžybų vykdymo data: balandžio 2-3 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.7.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.7.4. dalyviai: LR moksleiviai jauniai, praėję atranką pusfinalyje.
27.8. Lietuvos jaunučių (2009 m. g. ir jaunesnių) šimtalangių šaškių čempionato finalas:
27.8.1. varžybų vieta: Vilnius;
27.8.2. varžybų vykdymo data: gegužės 14-15 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.8.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.8.4. dalyviai: LR moksleiviai jaunučiai, praėję atranką pusfinalyje.
27.9. Lietuvos jaunimo (2003 m. g. ir jaunesnių) šimtalangių šaškių čempionato finalas:
27.9.1. varžybų vieta: Vilnius;
27.9.2. varžybų vykdymo data: gegužės 14-15 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.9.3. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.9.4. dalyviai: LR moksleiviai jaunimas, praėję atranką pusfinalyje.
27.10.
27.10.1.
27.10.2.
27.10.3.
27.10.4.
27.10.5.

Lietuvos jaunimo (1996 m. g. ir jaunesnių) šimtalangių šaškių čempionato finalas:
varžybų vieta: Vilnius;
varžybų vykdymo data: gegužės 14-15 d. d. Pradžia – 11 val.;
varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
pirmąją vietą užėmęs dalyvis iškovoja teisę dalyvauti 2023 m. vyrų finale;
dalyviai: visi norintys LR jaunimo žaidėjai (iki 26 m.).

27.11. Lietuvos jaunių (2006 m. g. ir jaunesnių) šaškių kompozicijų sprendimo
čempionatas „64“ ir „100“:
27.11.1. varžybų vieta: Vilnius;
27.11.2. varžybų vykdymo data: gegužės 28 d. Pradžia – 11 val.;
27.11.3. varžybos vykdomos pagal atskirus LŠKMS nuostatus.
27.12. Mokomoji treniruočių stovykla:
27.12.1. stovyklos vieta: Molėtų r.;
27.12.2. stovykla vykdymo data: birželio 20-23 d. d. Pradžia – 12 val.;
27.12.3. stovyklos reglamentą nustato VK;
27.12.4. dalyviai: LR jaunių (2006 m. g. ir jaunesnių) rinktinės nariai, pagal galimybes ir
kiti norintys šaškininkai.
27.13. Lietuvos jaunių „ Žaibo“ paprastųjų šaškių čempionatas:
27.13.1. varžybų vieta: Molėtų r.;
27.13.2. varžybų vykdymo data: birželio 21 d. Pradžia – 11 val.;
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27.13.3. laiko kontrolė: 3 min. + 2 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
27.13.4. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.13.5. dalyviai: visi norintys LR jauniai (gimusieji 2006 m. ir jaunesni).
27.14. Mokomoji paprastųjų šaškių treniruočių stovykla jaunimo rinktinės nariams:
27.14.1. stovyklos vieta: Vilnius;
27.14.2. stovykla vykdymo data: rugpjūčio 16-17 d. d. Pradžia – 11 val.;
27.14.3. stovyklos reglamentą nustato VK;
27.14.4. dalyviai: LR jaunimo (2002 m. g. ir jaunesnių) rinktinės nariai, pagal galimybes ir
kiti norintys šaškininkai.
27.15. Lietuvos jaunių, jaunučių ir vaikų komandinis paprastųjų šaškių čempionatas
(1+1+1+merg.):
27.15.1 varžybų vieta: Bačkonys;
27.15.2 varžybų vykdymo data: rugsėjo 17 d. Pradžia – 11 val.;
27.15.3 varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
27.15.4 dalyviai: LR miestų, mokyklų, sporto mokyklų rinktinės, praėję atrankas vietinėse
varžybose.
27.16 Lietuvos mokinių vaikų (2013 m. g.) ir jaunių (2007 m. g.) paprastųjų šaškių
pirmenybės – LRČ pusfinaliai:
27.16.1 varžybų vieta: Šiauliai;
27.16.2 varžybų vykdymo data: spalio 8 d. Pradžia – 11 val.;
27.16.3 dalyviai – visi norintys LR moksleiviai. Atranka į 2023 m. jaunių ir vaikų finalus.
27.17 Lietuvos mokinių jaunučių (2010 m. g.) ir jaunimo (2002 m. g.) paprastųjų šaškių
pirmenybės – LRČ pusfinaliai:
27.17.1 varžybų vieta: Marijampolė;
27.17.2 varžybų vykdymo data: lapkričio 12 d. Pradžia – 11 val.;
27.17.3 dalyviai – visi norintys LR moksleiviai. Atranka į 2023 m. jaunučių ir jaunimo
finalus.
27.18 Lietuvos mokinių vaikų (2013 m. g.), jaunučių (2010 m. g.), jaunių (2007 m. g.) ir
jaunimo (2002 m.) šimtalangių šaškių pirmenybės – LRČ pusfinaliai:
27.18.1 varžybų vieta: Vilnius;
27.18.2 varžybų vykdymo data: lapkričio 26 d. Pradžia – 11 val.;
27.18.3 dalyviai – visi norintys LR moksleiviai. Atranka į 2023 m. vaikų, jaunučių, jaunių
ir jaunimo finalus.
28

Suaugusiųjų varžybos:

28.1. Lietuvos greitųjų šimtalangių šaškių čempionatas (vyrai ir moterys):
28.1.1. varžybų vieta: Vilnius;
28.1.2. varžybų vykdymo data: sausio 29 d. Pradžia – 11 val.;
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28.1.3. laiko kontrolė: 10 min. + 7 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.1.4. varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
28.2 Lietuvos „Žaibo“ šimtalangių šaškių čempionatas (vyrai ir moterys):
28.2.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.2.2 varžybų vykdymo data: sausio 30 d. Pradžia – 11 val.;
28.2.3 laiko kontrolė: 5 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.2.4 varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
28.3 Lietuvos vyrų šimtalangių šaškių čempionatas:
28.3.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.3.2 varžybų vykdymo data: kovo 11-15 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.3.3 varžybų organizavimo sistema – ratų. Laiko kontrolė: 60 min. + 30 sek. už
kiekvieną ėjimą partijoje.
28.3.4 dalyviai: penki 2021 m. čempionato dalyviai, trys atrankinių turnyrų vykusių
2021 m. dalyviai, LR jaunimo čempionato nugalėtojas, vienas VK nuožiūra. Iš viso 10 dalyvių.
28.3.5 Penkias aukščiausias vietas užėmę dalyviai patenka į 2023 m. LR vyrų šimtalangių
šaškių čempionatą.
28.4 Lietuvos moterų šimtalangių šaškių čempionatas:
28.4.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.4.2 varžybų vykdymo data: kovo 11-13 d. d. Pradžia – 11.30 val.
28.4.3 varžybų organizavimo sistema – ratų. Laiko kontrolė: 45 min. + 30 sek. už
kiekvieną ėjimą partijoje.
28.4.4 dalyvių sąrašą nustato VK pagal pateiktas paraiškas.
28.5 Lietuvos moterų paprastųjų (šiuolaikinių) šaškių čempionatas
28.5.1 varžybų vieta: Kaunas;
28.5.2 varžybų vykdymo data: kovo 26-27 d. d. Pradžia – 11.00 val.;
28.5.3 varžybų organizavimo sistema – šveicariška, 7-9 turai. Laiko kontrolė:
25 min. + 5 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.5.4 žaidžiami dviejų partijų mikromačai pagal „šiuolaikinių“ šaškių debiutus, kurie
nustatomi traukiant burtus;
28.5.5 dalyvių sąrašą nustato VK pagal pateiktas paraiškas.
28.6 Lietuvos paprastųjų (šiuolaikinių) šaškių klubų komandinis čempionatas:
28.6.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.6.2 varžybų vykdymo data: balandžio 2-3 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.6.3 varžybos vykdomos pagal atskirus nuostatus.
28.7 Lietuvos „braziliškų“ šaškių čempionatas (vyrai, moterys):
28.7.1 varžybų vieta: Kupiškis;
28.7.2 varžybų vykdymo data: gegužės 21-22 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.7.3 varžybų organizavimo sistema – šveicariška, 7 turai. Laiko kontrolė:
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30 min. + 10 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.7.4 žaidžiami dviejų partijų mikromačai, pradinė padėtis nustatoma pilno pirmo ėjimo
burtų traukimu;
28.7.5 dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.
28.8 Lietuvos žmonių, turinčių negalią, paprastųjų šaškių čempionatas (vyrai, moterys):
28.8.1 varžybų vieta: Bačkonys;
28.8.2 varžybų vykdymo data: birželio 11 d. Pradžia – 11 val.;
28.8.3 varžybų organizavimo sistema – šveicariška, 7-9 turai;
28.8.4 laiko kontrolė: 20 min. + 3 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.8.5 dalyvių sąrašą nustato VK pagal pateiktas paraiškas.
28.9 Lietuvos vyrų paprastųjų (šiuolaikinių) šaškių čempionatas – aukščiausioji lyga:
28.9.1 varžybų vieta: Palanga;
28.9.2 varžybų vykdymo data: liepos 1-7 d. d. Pradžia – 12 val.;
28.9.3 varžybų organizavimo sistema – ratų. Laiko kontrolė: 45 min. + 30 sek. už kiekvieną
ėjimą partijoje;
28.9.4 žaidžiami dviejų partijų mikromačai, pagal „šiuolaikinių“ šaškių debiutus, kurie
nustatomi traukiant burtus;
28.9.5 dalyviai: penki 2021 m. čempionato finalo dalyviai, keturi atrankinių turnyrų
vykusių 2021 m. dalyviai, 2021 m. jaunimo čempionato nugalėtojas, vienas-du dalyviai VK nuožiūra. Iš
viso 12 dalyvių;
28.9.6 penkias aukščiausias vietas užėmę dalyviai patenka į 2023 m. LR vyrų paprastųjų
(šiuolaikinių) šaškių aukščiausiąją lygą.
28.9.7 šaškininkai, iškovoję teisę dalyvauti LR vyrų paprastųjų (šiuolaikinių) šaškių
čempionato aukščiausioje lygoje (2023 m.), varžytis I lygos varžybose negali.
28.10 Lietuvos vyrų paprastųjų šaškių čempionato pirmasis pusfinalis (atranka į 2023 m.
vyrų čempionato finalą) – pirmoji lyga:
28.10.1 varžybų vieta: Šilutė;
28.10.2 varžybų vykdymo data: rugpjūčio 13-14 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.10.3 varžybų organizavimo sistema – šveicariška, 7 turai. Laiko kontrolė:
30 min. + 10 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.10.4 žaidžiami dviejų partijų mikromačai, pradinė padėtis nustatoma pilno pirmo ėjimo
burtų traukimu;
28.10.5 dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai;
28.10.6 1-2 vietas užėmę dalyviai patenka į 2023 m. LR vyrų paprastųjų (šiuolaikinių)
šaškių čempionato aukščiausiąją lygą. Atsisakius patekusiems žaidėjams dalyvauti minėtose varžybose,
sprendimą apie tolimesnių vietų skyrimą priima VK, atsižvelgdamas į pateiktas išankstines paraiškas.
28.11 Lietuvos greitųjų paprastųjų šaškių čempionatas (vyrai ir moterys):
28.11.1 varžybų vieta: Trakų raj;
28.11.2 varžybų vykdymo data: rugsėjo 10 d. Pradžia – 11 val.;
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28.11.3 laiko kontrolė: 7 min. + 5 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.11.4 varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
28.11.5 dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.
28.12 Lietuvos šaškių kompozicijų sprendimo „64“ ir „100“ čempionatas:
28.12.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.12.2 varžybų vykdymo data: rugsėjo 24-25 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.12.3 varžybos vykdomos pagal atskirus LŠKMS nuostatus.
28.13 Lietuvos vyrų paprastųjų šaškių čempionato antrasis pusfinalis (atranka į 2023 m.
vyrų čempionato finalą) – pirmoji lyga:
28.13.1 varžybų vieta: Alytus
28.13.2 varžybų vykdymo data: spalio 1-2 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.13.3 varžybų organizavimo sistema – šveicariška, 7 turai. Laiko kontrolė: 30 min. + 10
sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.13.4 žaidžiami dviejų partijų mikromačai, pradinė padėtis nustatoma pilno pirmo ėjimo
burtų traukimu;
28.13.5 dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai;
28.13.6 1-2 vietas užėmę dalyviai patenka į 2023 m. LR vyrų paprastųjų (šiuolaikinių)
šaškių čempionato aukščiausiąją lygą. Atsisakius patekusiems žaidėjams dalyvauti minėtose varžybose,
sprendimą apie tolimesnių vietų skyrimą priima VK, atsižvelgdamas į pateiktas išankstines paraiškas.
28.14 XXIX Juozo Kulikausko tarptautinis memorialas „64“ ir „100“:
28.14.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.14.2 varžybų vykdymo data: spalio 14-16 d. d. Pradžia – 14 val.;
28.14.3 varžybos vykdomos pagal atskirus nuostatus: trys dalyviai iš „100“ turnyro
patenka į 2023 m. LR vyrų šimtalangių šaškių čempionatą.
28.15 Lietuvos klubų komandinis paprastųjų šaškių čempionatas:
28.15.1 varžybų vieta: Bačkonys;
28.15.2 varžybų vykdymo data: lapkričio 18-20 d. d. Pradžia – 14 val.;
28.15.3 varžybos vykdomos pagal atskirus nuostatus.
28.16 Lietuvos „Žaibo“ paprastųjų šaškių čempionatas (vyrai ir moterys):
28.16.1 varžybų vieta: Bačkonys;
28.16.2 varžybų vykdymo data: lapkričio 19 d. Pradžia – 17 val.;
28.16.3 laiko kontrolė: 3 min. + 2 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
28.16.4 varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus;
28.16.5 dalyviai: miestų ir rajonų pajėgiausieji šaškininkai.
28.17 Lietuvos klubų komandinis šimtalangių šaškių čempionatas:
28.17.1 varžybų vieta: Vilnius;
28.17.2 varžybų vykdymo data: gruodžio 3-4 d. d. Pradžia – 11 val.;
28.17.3 laiko kontrolė: 3 min. + 2 sek. už kiekvieną ėjimą partijoje;
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28.17.4 varžybos vykdomos pagal atskirus nuostatus.
29.

Veteranų varžybos:

29.1. Lietuvos veteranų vyrų (50 m. amžiaus ir vyresnių) ir moterų (45 m. amžiaus ir
vyresnių) šimtalangių šaškių čempionatas:
29.1.1 varžybų vieta: Alytus;
29.1.2 varžybų vykdymo data: gegužės 28-29 d. d. Pradžia – 11 val.;
29.1.3 varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.
29.2 Lietuvos veteranų vyrų (50 m. amžiaus ir vyresnių) ir moterų (45 m. amžiaus ir
vyresnių) paprastųjų šaškių čempionatas:
29.2.1 varžybų vieta: Gelgaudiškis;
29.2.2 varžybų vykdymo data: liepos 30-31 d. d. Pradžia – 11 val.;
29.2.3 varžybų reglamentą nustato teisėjų kolegija, priklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

XII. PAPILDOMA INFORMACIJA

30 Nakvynės rezervavimo, atvykimo, maitinimo ir kitais klausimais informaciją teikia
varžyboms vykstant:
30.1.1 Vilniuje – Romualda Šidlauskienė 8 687 43 468, Edvard Bužinskij 8 643 50 366;
30.1.2 Šiauliuose – Sandra Laurutienė 8 687 07 275;
30.1.3 Marijampolėje – Jonas Navickas 8 654 01 638, Vitas Labutis 8 612 15 395;
30.1.4 Panevėžyje – Petras Armanavičius 8 658 13 326;
30.1.5 Alytuje – Jonas Rutkauskas 8 616 31 079;
30.1.6 Bačkonyse – Romualdas Urmilevičius 8 686 36 165;
30.1.7 Telšiuose – Saulius Urbonas 8 684 22 100, Regina Steponavičienė 8 602 93 212;
30.1.8 Kaune – Genutė Bukauskienė 8 650 84 437;
30.1.9 Gelgaudiškyje – Alvydas Grinkevičius 8 682 24 112;
30.1.10 Kupiškyje – Viktoras Naglys 8 686 44 589.

