
2022 M. KĖDAINIŲ RAJONO XXXI ASMENINIŲ ŠACHMATŲ UŽDAVINIŲ SPRENDIMO 

PIRMENYBIŲ IR „KĖDAINIŲ TAURĖS“ NUOSTATAI 

 

I. TIKSLAS 

1. Kėdainių rajono asmeninės šachmatų uždavinių sprendimo pirmenybės vykdomos tikslu: 

1) populiarinti ir propaguoti šachmatų kompoziciją Kėdainių rajone ir šalyje; 

2) išaiškinti geriausius Kėdainių rajono sprendėjus; 

3) išaiškinti Lietuvos Taurės laimėtoją, tai galutinis šalies taurės turnyrų serijos etapas; 

4) tobulinti šachmatų kompozitorių meistriškumą; 

5) tai – mūsų šalies indėlis į pasaulinę šios sporto šakos veiklą, šis Lietuvos turnyras nominuotas 

2021/22 metų pasaulio taurės turnyrų serijai. 

 

II. ORGANIZAVIMAS 

2. Pirmenybes rengia Lietuvos šachmatų kompozitorių sąjungos (LŠKS) Kėdainių skyrius su 

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyriumi. 

3. Pirmenybes vykdo LŠKS sudaryta ir patvirtinta teisėjų kolegija. 

 

III. PIRMENYBIŲ VYKDYMO VIETA IR LAIKAS 

4. Pirmenybės vykdomos 2022 m. spalio 1 dieną Kėdainiuose (J.Basanavičiaus g. 1, Kėdainių 

miesto stadiono administracinio buitinio pastato salėje II aukšte). Atvykstant nuo Panevėžio (Ukmergės) 

pervažiavus Nevėžį prie „Kėdainių arenos“ sukti į kairę ir apvažiuoti pastatą. Važiuojant nuo Kauno 

kirsti miestą Panevėžio link ir prie „Kėdainių arenos“ sukti dešinę. Kilus neaiškumams skambinti 8 647 

08453. 

5. Pirmenybių pradžia spalio 1 d. 12
00 

val., pabaiga –17
00

 val. 

 

IV. DALYVIAI 

6. Dalyvauti kviečiami XXX pirmenybių prizininkai. 

7. Dalyvauti asmeniškai kviečiami „Rinkos aikštės“ laikraščio neakivaizdinių konkursų dalyviai.  

8. Dalyvauti gali ir kitų miestų/ rajonų /valstybių sprendėjai pranešę ne vėliau kaip prieš savaitę iki 

varžybų pradžios (iki 2022-09-24).  

 

V. PIRMENYBIŲ REGLAMENTAS IR LAIKO KONTROLĖ 

9. Pirmenybės vykdomos pagal Atvirųjų pasaulio čempionatų turnyrų (Open) taisykles. Uždaviniai 

pateikiami išspausdinti diagramose. Už teisingą sprendimą skiriami 5 taškai. 

10. Sprendžiama dvylika šešių pagrindinių žanrų uždavinių. Pirmąjame ir antrajame turuose 

pateikiame po 6 uždavinius. Kiekvieno turo trukmė – 120 min.  

11. Sprendžiant „matas 2 ėjimais“ uždavinius užtenka nurodyti tik pirmąjį ėjimą; „matas 3 

ėjimais“ ir „matas n ėjimų“ – visus baltųjų ir juodųjų ėjimus, išskyrus paskutinius; etiudai – sprendimas 

turi būti pilnas (iki akivaizdžių lygiųjų ar laimėjimo); „sutartas matas“ – sprendimas turi būti pilnas; 

„atvirkščias matas“ – nurodyti reikia visus baltųjų ir juodųjų ėjimus, išskyrus matuojantį ėjimą. Jei 

neužrašoma grėsmė, turi būti pateikti visi užduoties ilgį atitinkantys variantai. Jei ėjimas užrašomas 

neteisingai, neaiškiai ar dviprasmiškai, tai variantas ar visas sprendimas laikomas neteisingu. 

12. Už papildomų (pašalinių) sprendimų bei dvilypumų nurodymą papildomi taškai neskiriami. 

Taip pat papildomi taškai neskiriami už uždavinio ar etiudo neišsprendžiamumo įrodymą (šiuo atveju 

uždavinys ar etiudas iš pirmenybių pašalinamas). Jei dalyvis pelno 0 taškų, jam įrašomas visas 

sprendimui skirtas laikas. 

 

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS IR APDOVANOJIMAS 

13. Kiekvieno dalyvio surinkti taškai ir sugaištas sprendimui laikas sumuojami.  



14. Kėdainių rajono čempionu skelbiamas kėdainietis, surinkęs daugiausiai taškų (taškų lygybės 

atveju pirmenybė suteikiama dalyviui, sugaišusiam kompozicijų sprendimui mažiausiai laiko). Jis 

apdovanojamas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus diplomu ir 

medaliu. Dalyviai užėmę II ir III vietas, apdovanojami Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 

kultūros ir sporto skyriaus diplomais ir medaliais. Turnyro nugalėtojai apdovanojami rajono 

savivaldybės administracijos kultūros ir sporto skyriaus taurėmis ir rėmėjų prizais. 

 



 

31
st
 Open championship of Kedainiai district (Kedainiai cup) 

 

Director: Vilimantas Satkus, Lithuania. 

vilimantas.satkus@gmail.com +370 647 08453 

 

Format of competition: Open, 2 rounds 120 minutes each, 6 problems per round: 

1
st
 Round: #2, #3, #4, endgame study, H#2, S#3 

2
nd

 Round: #2, #3, #5, endgame study, H#3, S#2 

The competition is the Lithuanian tourney for the World Solving Cup 2021/2022. 

The competition is open for all solvers 

No entry fee 

Registration until 24
th

 of September, 2022 

 

Starting time 01.10.2022. 11:30 (EEST) 

 

Time schedule  

11:30 –12:00 – Registration 

12:00 –14:00 – 1
st
 Round  

14:00 –14:30 – Coffee break 

14:30 –16:30 – 2
nd

 Round  

16:30 –17:00 – Coffee break 

17:00 –17:30 –Prize giving ceremony 

 

Place: Kedainiai sity stadium, Administrative building, 1st flor, J.Basanavicius str.1, Kedainiai, 

Lithuania 

 

 

XXXI Кедайнский Кубок 
 

Приглашаем шахматных решателей принят участие в XXXI Кубок Кедайняй который 

состоится 1 октября, 2022. Начало в 12 часав, конец в 17 часав, по правилам Опен турниров. Два 

тура по 2 часа с перерывом до пол часа, по 6 задач в каждом туре. Соревнование состоится в 

административном центре (в зале на втором этаже) городского стадиона. Улица И.Басанавичяус 

№1, по дороге от Риги (от Паневежис) за рекой возле «Кедайнской арены» повернуть на лево. О 

прибытии сообщить до 24 сентября, 2022. 

 

mailto:vilimantas.satkus@gmail.com

