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𝟏й Молодіжний Чемпіонат Балтії

Правила та положення
1. Загальна інформація
Федерації Литви, Латвії та Естонії організують 1й молодіжний чемпіонат
Балтії.
1.1 Чемпіонат проходитиме з 26 по 28 серпня 2022 року в Siauliai, Литва.
1.2 Початок чемпіонату 26 серпня в 11:30.
1.3 Адреса: вул. 18А, Siauliai у Спортивному Центрі Дубиса.
1.4 Спортивний центр «Дубиса» є партнером в організації 1-го молодіжного
чемпіонату Балтії.
2. Учасники
2.1. Чемпіонат буде складатися з 6 окремих груп:
- Юніори-Юнаки – юнаки 1 січня 2003 року народження або пізніше;
- Юніори-Дівчата – дівчата 1 січня 2003 року народження або пізніше;
- кадети-юнаки – юнаки, які народилися з 1 січня 2006 року;

- кадети-дівчата – дівчата 01.01.2006 року народження або пізніше;
- юні надії – хлопчики, народжені 1 січня 2012 року або пізніше;
- юні надії – дівчата, народжені 1 січня 2012 року або пізніше.
Молодші гравці можуть брати участь у старших вікових групах
Нагородження відбуватимуться в 10 окремих групах: Юніори та дівчата, які
народилися 1 січня 2003 року або пізніше; Кадети Юніори Юнаки та дівчата
1 січня народження 2006 або пізніше; Міні-кадети, хлопчики та дівчатка,
народжені 1 січня 2009 року або пізніше; Народжені надії хлопчики та
дівчатка 1 січня 2012 року або пізніше, а також хлопчиків і дівчаток молодші
кадети, які народилися 1 січня 2014 року або пізніше.
3. Вимоги до учасників
3.1 До участі допускається не більше 3 гравців від федерацій Литви, Латвії та
Естонії у змаганнях від кожної вікової/статевої групи (U8, U10, U13, U16,
U19), а також учасників з України буде запрошено до участі. Вільні місця,
якщо такі є, будуть вирішені після кінцевого терміну подачі заявок (10
Серпень) організаторами для кожної вікової групи, за потреби запросивши
додаткових учасників.
3.2. Можливе надання додаткових місць: 1 місце для організатора в кожній
віковій групі за непарною кількістю.
4. Правила змагань
4.1. Змагання проводяться відповідно до офіційних Правил гри та змагань
IDF.
4.2. Конкурси персональні.
4.3. Змагання проводяться за російською версією шашок-64 за системою
мікроматчів з двох ігор.

5. Контроль і регламент часу
5.1. Класична гра 25’ + 10” для кожного учасника до кінця партії; Перерва
між ними 5 хвилин ігри; запис ходів обов'язковий до кінця партії. Система
проведення кожного змагання (швейцарська або кругова система) і кількість
раундів, визначених суддівською колегією залежно від кількісті учасників.
5.2. Жеребкування ходів, обов'язкове в обох партіях мікроматчу:
- Юніори-Юнаки – юнаки, народжені 1 січня 2003 року або пізніше
Офіційної таблиці IDF (745 позицій);
- Юніори-Дівчата – дівчата, народжені 1 січня 2003 року або пізніше
Офіційна таблиця IDF (150 позицій);
- Кадети Юніори, юнаки та дівчата, народжені 1 січня 2006 року або пізніше,
і міні-кадети, юнаки та дівчата, народжені
1 січня 2009 року або пізніше Жеребкування першого ходу білих;
- хлопчики та дівчатка надії, які народилися 1 січня 2012 року або пізніше, і
хлопчики та дівчатка юні надії, які народилися 1 січня 2014 або пізніше без
жеребкування.
5.3. Місця учасників у кожній віковій групі та в кожній дисципліні
визначаються за найвищим підсумком набраних очок. У разі рівності балів у
двох і більше учасників діють додаткові критерії встановлений колегією
арбітрів перед початком змагань.
6. Нагороди
6.1. Переможці та призери у всіх вікових групах нагороджуються кубками,
медалями та дипломами.
7. Турнірні внески
7.1. Турнірний внесок з кожного учасника – 15 євро.

7.2. Абонентські внески необхідно сплатити до початку Чемпіонату.
8. Проживання та харчування
8.1. Вартість ночівлі 7-20€ з людини.
Вартість одного обіду на людину 7 €.
9. Фінанси
9.1. Є два варіанти оплати вступних внесків і проживання:
9.1.1. У разі банківського переказу гроші повинні бути перераховані на
рахунок Федерації Литви до 20 серпня 2022 року.
Lietuvos šaškių federacija/ Федерація шашок Литви
Банк: Swedbank, AB
SWIFT: HABALT22
Номер рахунку: LT 037300010002450804
9.1.2. Оплата здійснюється готівкою не пізніше ніж до початку Чемпіонату.
10. Заявки та контакти
10.1. Заявки (тільки від національних федерацій) потрібно надіслати до 10
серпня (для участі та бронювання житла). Необхідно надіслати електронною
поштою federacija@saske.lt
10.2. З усіма питаннями звертайтеся за телефоном: +370 687 07275 або
електронною поштою s.laurutiene@gmail.com Сандра Laurutiene (віцепрезидент Литовської федерації шашок).

