
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 18-19 Martie 2017 
3.Structura competiţiei: turneu de şah rapid şi turneu de blitz - seniori 
4. Sistem de joc : elveţian - 7 runde la rapid, elveţian – 11 runde la blitz 
5. Ritm de joc : 15 min+12 sec/mutare la rapid, 3 min+2 sec/mutare la blitz 
Concursurile se vor desfăşura după regulamentul FIDE şi vor fi trimise la FIDE pentru 
calculul ELO.  
Rezultatele vor fi transmise pe www.chess-results.com. 
6. Program de joc : 
Sâmbătă: 09.30 – Rundele 1-7 Rapid; 
Duminică: 09.30 – Rundele 1-11 Blitz; 
Ceremonia de premiere va avea loc duminică după ultima rundă de blitz. 
7.Premiile constau în: 
 
Openul de şah rapid: 

Locul 1 – 600 lei 
Locul 2 – 400 lei 
Locul 3 – 200 lei 
Locul 4 – 100 lei 
Locul 5 – 100 lei 
Locul 6 – 100 lei 
Premiile sunt garantate pentru o participare de cel puţin de 50 de jucători. 
 



Openul de blitz: 
Locul 1 – 600 lei 
Locul 2 – 400 lei 
Locul 3 – 200 lei 
Locul 4 – 100 lei 
Locul 5 – 100 lei 
Locul 6 – 100 lei 
Premiile sunt garantate pentru o participare de cel puţin de 50 de jucători. 
Separat, va fi alcătuit un clasament pe baza celor două clasamente de la Rapid şi de la Blitz, iar 
primii trei vor primi: 
Locul 1 -  300 lei 
Locul 2 – 200 lei 
Locul 3 – 100 lei 

Presupunem că la openul de rapid participă 55 de jucători, iar la blitz 50 de jucători. Primul 
clasat în fiecare competiţie primeşte 50 de puncte, următorul 49 şamd. Deoarece la concursul de 
şah rapid sunt mai mulţi decât la blitz, jucătorii clasaţi de la locul 51 în jos la rapid primesc doar 
câte un punct. În continuare, sunt adunate punctele din cele două competiţii şi se stabileşte astfel 
clasamentul mixt. În caz de egalitate la primele 3 locuri, se joacă o partidă suplimentară (5 minute 
albul, 4 minute negrul, cu adiţionare de 2 secunde după mutarea 60) 
 
 De asemenea, la fiecare rundă, prin tragere la sorţi, va fi acordat un premiu special pentru 
lucky loser. Premiile vor fi ridicate personal, la festivitatea de premiere. În caz de neprezentare, se 
vor face alte trageri la sorţi.  
 
8.Taxe de participare:  
- 50 lei pentru Openul de şah rapid, 
- 50 lei pentru Openul de blitz. 
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 competitie vor fi asigurate de organizatori. 
9.Criterii de departajare: Bucholtz mediu, Sonneborn, Scor Progresiv, Bucholtz 
10. Arbitrajul va fi asigurat de: 
IA Radu-Cătălin Chirilă 
FA Vasile Dragomanu 
Ştefan Baciu  
11. lnformaţii şi înscrieri: 
E-mail: office@sahclubmihailmarin.ro 
Ştefan Baciu: 0742303249 
 
Înscrierea în competiţie se face în limita a maximum 100 de locuri! 
Sportivii sunt obligaţi să aibă plătită la FR Şah viza anuală!  
 
 

Director de turneu, 

    Ştefan Baciu 


