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PATVIRTINTA  

Asociacija Kartų Mokykla 

ŠAŠKIŲ  TURNYRŲ ONLINE „VEIKLOS VIRUSAS“ 

 NUOSTATAI 

I. BENDROJI   DALIS 

1. Šaškių turnyrus online, mokomąją medžiagą organizuoja Asociacija “Kartų mokykla”, Labdaros 

ir paramos fondas “Dinozauras”, Šaškių klubas „Vitražas“, sporto centras „Dubysa“.  

2. Informacija apie turnyrą ir jo nuostatai skelbiami https://karmok.lt/saskes/   

3. Organizatoriai pasilieka sau teisę koreguoti ir keisti šiuos nuostatus varžybų eigoje, apie 

pakeitimus įspėdami dalyvius.  

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Įtraukti ikimokyklinukus, moksleivius, suaugusius į sportinę, kūrybinę veiklą, bei plėtoti šaškes 

ne tik kaip profesionaliąją, bet ir kaip laisvalaikio praleidimo formą. 

5. Kelti dalyvių meistriškumo lygį, organizuojant aptarimus bei pamokas Zoom platformoje, 

pateikiant šaškių uždavinius savarankiškam sprendimui. 

III. DALYVIAI 

6. Dalyviai susikuria paskyrą interneto svetainėje www.playok.com ir užsiregistruoja  

https://karmok.lt/saskes/  svetainėje. 

7. Varžybų dalyviai:  ikimokyklinukai, moksleiviai bei suaugusieji. 

8. Turnyrų skirstymas pagal grupes: 

• Ikimokyklinukai (2014 m. g.  ir jaunesni); 

• 1-5 klasių moksleiviai (2009 m. g.  ir jaunesni); 

• Moksleiviai ir jaunimas (1991 m. g.  ir jaunesni) pradedantieji ; 

• Moksleiviai ir jaunimas (1991 m. g. ir jaunesni) pažengę (lankantys treniruotes, 

dalyvaujantys varžybose); 

• Suaugusieji pradedantieji; 

• Suaugusieji pažengę (I atskyrį ir žemesnį turintys žaidėjai).  

Suaugusių turnyruose gali dalyvauti visų amžiaus grupių dalyviai. 

IV. VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS 

9. Varžybos vykdomos 2020 m. spalio 1 d. – gruodžio 6 d. interneto svetainėje www.playok.com. 

10. Varžybų vyr. teisėja -  trenerė  Sandra Laurutienė. 

11. Paskyrą nepilnamečiams dalyviams sukuria tėvai ar globėjai. Už paskyros saugų naudojimą 

atsakingi patys dalyviai. Tėvai ar globėjai informuoja vaikus apie saugų elgesį internete 

(neperduoti slaptažodžių ir t.t.)  Pastebėjus, kad kiti dalyviai perduoda netinkamą informaciją 

(pvz. siūlo įsigyti neleistinas medžiagas), įkyriai rašinėja, nedelsiant turi informuoti 

organizatorius. 

12. Dalyviai jungiasi į atskirus virtualius kambarius pagal amžiaus grupes: 

• Ikimokyklinukai (2014 m. g. ir jaunesni): šeštadieniais 11.00  val. kambarys “abeceleVV” 

• 1-5 klasių moksleiviai (2009 m. g. ir jaunesni): šeštadieniais 11.00 val. kambarys 

“dviratis VV”. 
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• Moksleiviai ir jaunimas (1991 m. g. ir jaunesni): penktadieniais 19.00 val.  Pradedančiųjų 

lygio turnyras, kambarys “raketaVV”, pažengusiųjų, kambarys “knopkeVV” 

• Suaugusieji: šeštadieniais 20.00 val.  Pradedančiųjų lygio turnyras, kambarys 

“plunksnaVV”, pažengusiųjų, kambarys “plienasVV”. 

13. Žaidžiant turnyre negalima naudotis kompiuterinių programų, kitų asmenų pagalba. Nustačius 

nesąžiningą žaidimą dalyvis šalinamas iš turnyro, netenkant teisės į iškovotus apdovanojimus. 

V. VARŽYBŲ REGLAMENTAS. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS. 

14. Varžybos vykdomos šveicariška  sistema. Žaidžiami 3-7 ratai šveicariška sistema pagal 

FMJD  šaškių  taisykles. Vykdymo vieta: online 

https://www.playok.com/lt/tournaments/?g=ru  Varžovus parenka kompiuterinė programa. 

15. Laikas ėjimų apgalvojimui – po 5 min + 3 sek. arba 7 min. + 5 sek. partijai kiekvienam žaidėjui 

iki partijos pabaigos (priklausomai nuo ratų skaičiaus ir dalyvių amžiaus)  

16. Gruodžio 5 d. (6 d.) vyks baigiamasis šaškių turnyras.  

16.1. Varžybų vykdymo vieta - Šiauliai.  

16.2. Laiko kontrolė: 7 min + 5 sek. partijai kiekvienam žaidėjui iki partijos pabaigos. 

Šis turnyras nėra įskaitinis, tačiau turnyrų (etapų) visų kriterijų lygybės atveju, šiame 

turnyre užimta aukštesnė vieta – kaip papildomas kriterijus.    

16.3. Žaidžiami 9 ratai šveicariška sistema pagal FMJD  šaškių  taisykles. Varžyboms 

teisėjaujama ir nugalėtojai  nustatomi kompiuterinės programos pagalba. Šio turnyro 

nugalėtojas apdovanojamas taure, medaliu bei prizu, 2-3 vietos laimėtojai medaliais bei 

prizais. Jei minėtomis dienomis turnyro negalima vykdyti dėl susidariusios nepalankios 

epideminės situacijos, jis nėra perkeliamas į kitą datą. 

VI. APDOVANOJIMAS 

17. Kiekvienas dalyvis, sužaidęs nors viename turnyro etape, apdovanojamas turnyro atminimo 

medaliu.  

18. Kiekvienos grupės turnyro (etapo) nugalėtojai apdovanojami simboliniais prizais. Dalyviui, 

pakartotinai laimėjus turnyro (etapo) prizą, jis atitenka sekančią vietą užėmusiam dalyviui. 

19. Pagrindiniais turnyrų nugalėtojais (1-3 vietų) laikomi tie dalyviai, kurie susumavus trijų 

geriausiai sužaistų turnyrų vietas, gaunama aukščiausia vieta. Vietų lygybės atžvilgiu, pirmas 

kriterijus- visų trijų turnyrų dalyvių skaičiaus suma (aukštesnė vieta didesniam dalyvių 

skaičiui). Jei ir šis kriterijus lygus, tuomet žiūrima į sekantį geriausiai sužaistą turnyrą (užimta 

vieta, dalyvių skaičius) ir t.t.. Jei dalinant vietą pas abu dalyvius nėra sužaista daugiau kaip po 

tris turnyrus, arba visi kriterijai lygūs, tuomet abiem dalyviams  priskiriama aukštesnė vieta. 

Pagrindinius prizus gali laimėti tik trijuose turnyruose sužaidę dalyviai. Turnyrų nugalėtojas 

apdovanojamas taure, medaliu bei prizu, 2-3 vietų laimėtojai medaliais, bei prizais.  

20. Kiekvieno turnyro (etapo) metu atsitiktine tvarka išrenkamas vienas žaidėjas ir apdovanojamas 

skatinamuoju simboliniu prizu. 

21. Kiekvieno turnyro (etapo) nugalėtojas apdovanojamas tik vieną kartą. Užėmus pakartotinai, 

simbolinis prizas atitenka sekančiam dalyviui. 

22. Varžybų kiekvienos grupės nugalėtojas apdovanojamas taure, medaliu bei prizu, 2-3 vietų 

laimėtojai medaliais bei prizais.  

23. Atminimo medaliai ir suvenyrai nesiunčiami (atsiėmimas Šiauliuose). 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS IR INFORMACIJA 

24. Išsamesnė informacija info@karmok.lt  
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