
 2023 ŠACHMATŲ KONGRESAS DRUSKININKUOSE 
 

• Turnyrai yra aukšto sportinio meistriškumo ir vykdomi pagal SAM renginių organizavimo reikalavimus. 

• Vaikų greitųjų šachmatų turnyras ,,Aquapark open“, 2023.01.07-08 

• Greitųjų šachmatų turnyras ,,Druskininkai Open“, 2023.01.07-08   

• Žaibo turnyras „Dainava“ (19.00 val), 2023.01.06 

• Apsilankymas ,,Aquapark", ,,Snow arenoje", ,,Druskininkų gydyklose"su ženklia nuolaida 
 

Organizatorius: Sporto ir meno klubas ,,Juoda balta “ http://www.juodabalta.org,  juodabalta.klubas@gmail.com,+37068682025 
Rėmėjai:  

  

 

 

 

           

Data           Renginys Vieta  

adresas 

Dalyviai Sistema 

Ratai  

Laiko 

kontrolė 

Atvykimas 

 iki 

Pradžia 

I ratas 

Starto 

mok. 
Apdovanojimai 

2023 
01.06 

Žaibas 

Dainava 

Viešbučio, 

"Europa 

Royale " 
konferencijų 

centras,  

 

 Vilniaus al. 

7 
Druskininkai 

Suaug.-

vaikai 

šveic. 

9 

3 min. + 2 

sek. 

2023-01-06 7 eur Prizinis fondas pagal dalyvių skaičių: I prizas 80 eur (ne mažesnis, 

minimalus skaičius -30 žaidėjų), prizai vaikams 18.00 val. 19.00val 
2023 

01.07 

-08 

Aquapark open 
Aqua08, Aqua10,  

Aqua12, Aqua14, 

Jauniai 

U8,10,1

2,14 

šveic. 

9 

 

15 min. 

+ 10 sek. 

2023-01-07 20 eur 
 
 

GM,WGM, 

IM,WIM - 0 eur 

 I-III ir I-III tarp mergaičių amžiaus grupėse g. Aqua14 g.2009-10, Aqua12 

g.2011-12, Aqua10 g.2013-14, Aqua08 g.2015 ir jaun. Mergaitės norinčios 

pretenduoti į bendrus apdovanojimus deklaruoja prieš turnyrą 9.00 val. 10.00 val. 

2023 

01.07 
-08 

Druskininkai 
rapid open 

Aqua16, Aqua18 

Suaug. 

ir U18, 

U16 ir 

jaun. 

šveic. 

9 

 

15 min. 

+ 10 sek. 

2023-01-07 I-150, II-100, III-75, IV-50, V-30, (min. skaičius -50 žaidėjų);kiti prizai: 

moterų–50 eur, senjorų 30 eur prizas. I-III ir I-III tarp mergaičių amžiaus 

grupėse g. Aqua18 2005-06 ir g. Aqua16 2007-08. 
9.00 val. 10.00 val. 

UŽDARYMAS 2023.01.08 14.00 VAL 

Viešbutis Apgyvendinimo sąlygos. Druskininkų kurorto mokestis 1 eur žmogui iki 18 m./parai Maitinimas/ Nakvynės kainos su pusryčiais Kaina 

Europa 

Royale 
Vilniaus al. 7 

Numerio kaina 2 paroms eurais (su pusryčiais, baseinų zona) parai 2023.01.6-8: vienvietis - 150, dvivietis - 190 (istorinis korp.), 210 (naujas korp.), 

trivietis (pager.numeris+pap.lova) - 300, apartamentai (3 žm) - 350. Pap. lova su pusr. - 60 eur. 

Numerio kaina 1 parai eurais (su pusryčiais, baseinų zona) parai 2023.01.7-8: vienvietis - 80 eur, dvivietis - 100 eur (istorinis korp.), 110 eur (naujas 

korp.), trivietis - (pager.numeris+pap.lova) - 160, apartamentai (3 žm) 180. Pap. lova su pusr. 30. 

Pietų patiekalas 

 

 7-8 eur 

Dainava  
Maironio 22 

Kambario kaina eurais 2 paroms  (su pusryčiais) 2023.01.6-8: I korpuse: dvivietis 110, trivietis liuksas 160. II korpuse: vienvietis 60, dvivietis 80 , 

trivietis 120. 

Esant laisvų vietų nuo 2 naktų užsakymų, kambario kaina eurais 1 parai (su pusryčiais) 2023.01.7-8: I korpuse: dvivietis 55, trivietis liuksas - 80. II 

korpuse: vienvietis 30, dvivietis 40 , trivietis 60.  

furšetinis: pietūs  

 vakarienė 

8 eur 

8 eur 

Sąlygos Dalyvavimo registracijos forma, nakvynės rezervacija - https://forms.gle/aSyNPMbLpJ19ncy29 arba el. paštu juodabalta.klubas@gmail.com, info +37068682025  iki 2022.12.28.  Pavedimus daryti iki 

2023.01.01-05 į sąsk. LT647044060006885752, įm. kodas 302324139, Sporto ir meno klubas ,,Juoda balta” arba mokėti grynais iki 2023.01.06. Visas kelionės, nakvynės ir kitas išlaidas apmoka 

komandiruojanti organizacija arba  dalyviai. Organizatorius pasilieka teisę daryti būtinus pakeitimus. Dalyvis sutinka, kad jo atvaizdas bus naudojamas foto, video renginio pristatymui . 

Specialios kainos kongreso dalyviams  Druskininkai vandens parke  www.akvapark.lt/, Druskininkų gydyklose www.gydykla.lt/ 
 

https://forms.gle/aSyNPMbLpJ19ncy29
mailto:jonas.sidabras@gmail.com
http://www.akvapark.lt/
http://www.gydykla.lt/

