CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI
Șah rapid, blitz și dezlegări (m+f)
Brașov 2-4 decembrie 2016
Organizatori : Federația Română de Șah în colaborare cu CS Șah Club Brașov & Hotel Capitol Brașov
Loc de desfășurare: Incinta Hotel Capitol*** Brașov situat în centrul istoric al orașului.

Programul campionatelor:
Ședința tehnică : 2 decembrie ora 14:30
Dezlegări : 2 decembrie începând cu ora 15:00 - Timp de gândire 2 ore (9 probleme)
Șah rapid : Timp de joc 15 min + 12 sec/mutare (9 runde)
2 decembrie ora 18 Rundele 1,2
3 decembrie orele 11:00 -15:00 , Rundele 3-6
3 decembrie orele 17:00 – 20:00, Rundele 7-9
Blitz : Timp de joc 3 min + 2 sec/mutare (9 runde)
4 decembrie , începând cu ora 10:30
Festivitatea de premiere : 4 decembrie ora 14:30
Fond de Premiere : 5000 lei + Cupe, Medalii, Diplome
Cazare și Masa : Hotel Capitol *** Brașov
Cazare : 55 lei/pers /zi - loc în camera dublă ; 80 lei/zi - camera în regim single
La cerere putem asigura cazare din data de 30 noiembrie sau 1 decembrie.
Masa : 45 lei/pers /zi - bonuri valorice la cerere.
Cazarea este obligatorie pentru toți participanții, excepție fac jucătorii domiciliați în jud. Brașov !
Masa nu este obligatorie !
Se asigură materialele sportive (ceasuri digitale, șahuri și table de joc).
Înscrierile se validează după plata taxelor de participare și organizare!
Taxa participare : 15 lei/pers (șah rapid), 15 lei/pers (blitz), 10 lei/pers (dezlegări)
Taxa organizare : 25 lei/pers (șah rapid), 15 lei/pers (blitz), 10 lei/pers (dezlegări)
Plata serviciilor : în numerar sau prin OP anticipat în contul CS Șah Club Brașov,
CIF 27214952, cont RO71BTRL00801205209727XX Banca Transilvania Brașov.
Plata taxei de organizare : în numerar sau prin OP anticipat pentru CS Șah Club Brașov,
CF 27214952, cont RO71BTRL00801205209727XX Banca Transilvania Brașov.
Plata taxei de participare în numerar sau OP anticipat în contul Federației Române de Șah , CF 4203652,
RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR Unic București
Atenționare : Pentru validarea dreptului de participare este obligatorie achitarea taxei de organizare
pentru sportivii și însoțitorii care solicită cazare, cu sau fără masă , și a taxei de participare până cel târziu
la tragerea la sorți. În vederea asigurării bunei desfășurări a competiției, vă rugăm să vă înscrieți până la
data de 28 noiembrie 2016.
Informații și rezervări : Nanu Ciprian E-mail: nanuciprian@yahoo.com; Tel. 0745-389.349

SECRETAR GENERAL,
VLADIMIR DANILOV

