
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eveniment susţinut de:  
 

 
1. Locul de desfăşurare: 

Centrul de servicii sociale de recuperare (fostul Complex Sportiv Mazicon), str. Bascov nr. 14- 18, 

sector 5, Bucureşti (zona Prelungirea Ghencea) 

2. Perioada:  26-27 mai 2018 pentru U08 şi U10 

  25-27 mai 2018 pentru U14 

3.Structura competiţiei: juniori 8, 10 ,14 ani  

4. Sistem de joc : elveţian - 6 runde 

5. Ritm de joc :     -31 min+30 sec/mutare pentru fiecare jucator la grupele de 8 si 10 ani 

        -60 min+30 sec/mutare pentru fiecare jucator la grupa de 14 ani                           

Concursul se va desfăşura după regulamentul F.I.D.E. şi va fi înregistrat atât la F.I.D.E, cât 

şi la F.R.Şah pentru omologarea normelor sportive obţinute şi pentru calculul ELO şi CIV.  

Rezultatele vor fi transmise pe www.chess-results.com. 

6. Program de joc pentru grupele 8 si 10 ani:  

Sâmbătă: 09.30 – Rundele: I, II şi III; 

Duminică: 09.30 – Rundele: IV, V şi VI; 



     Programul de joc pentru grupa de 14 ani: 
Vineri: 17.00 – Runda I (Atentie, se poate lua un bye pentru aceasta runda!) 
Sambata: 09.30 – Rundele II, III si IV; 
Duminica: 09.30 – Rundele V si VI. 

Ceremonia de premiere va avea loc după ultima rundă. 

7.Premiile constau în: 

# Diplome de participare pentru toţi concurenţii; 
# Cupe, medalii şi diplome; 

# Premii în bani – fondul de premiere este de 1860 de lei (garantat pentru minim 
20 de jucători la fiecare categorie); 

# Premii în cărţi de şah; 

# Premii surpriză de la sponsori; 
# Premiu pentru cel mai mic participant; 
# Premii Lucky Loser; 

  

Băieţi:     Fete: 

Locul I – 250 lei   Locul I – 100 lei 

Locul II – 150 lei   Locul II – 60 lei 

Locul III – 60 lei   Locul III – premiu în cărţi 

Premiile nu sunt cumulabile şi se acordă separat la fiecare categorie: 8,10,14 
ani, la băieti şi fete. 
 8.Taxa de participare: 60 lei.  

Înscrierile se fac până la data de 24.05.2018. 
Taxa de participare poate fi plătită anticipat în contul RO55RNCB0295127835130001  BANCA 
COMERCIALA ROMANA, SA, entitate nonprofit ASOCIATIA CLUB SPORTIV "M.M. MIHAIL MARIN"  
 Materialele pentru competiţie vor fi asigurate de organizatori. 
 
 9.Criterii de departajare: Bucholtz mediu, Sonneborn, Progresiv, Bucholtz  

 10.Arbitrajul va fi asigurat de: 
Arbitru IA: Radu Chirilă 
Arbitru: Ştefan Baciu 

 11.Informaţii şi înscrieri: 

 E-mail: office@sahclubmihailmarin.ro 
 Otilia Baciu Mobil: 0736.63.58.70 
 Înscrierea în competiţie se face prin achitarea taxei de participare! 
 Număr limitat de locuri: 70! 
*Sportivii se vor prezenta cu legitimaţiile vizate pe  anul 2018 (viza anuală, medicală). 

 

Director de turneu, 

     Luiza Marin   

 
 


