REGULAMENTUL CAMPIONATELOR NAŢIONALE INDIVIDUALE –
MASCULIN ŞI FEMININ - LA ŞAH CLASIC, ŞAH RAPID, BLITZ ŞI
DEZLEGĂRI PROBLEME

1. Organizarea
1.1 Campionatele naţionale individuale – masculin şi feminin - la şah clasic,
şah rapid, blitz şi dezlegări probleme vor fi organizate separat, în două
perioade: şahul clasic pe durata a 9 zile (preferabil în prima jumătate a
anului) şi şah rapid, blitz şi dezlegări probleme pe durata a 3 zile
(preferabil în ultimul trimestru al anului). Jucătoarele au dreptul de a
participa şi în competiţiile masculine.
1.2 Pentru CN Seniori șah clasic, au loc două faze, etapa semifinală şi etapa
finală. Semifinala se desfăşoară în 6 zone (București, Timișoara, Cluj,
Brașov, Iași și Galați), pe parcursul a 9 runde în 7 zile (2 runde duble) sau
două weekend-uri. Primii 10 sportivi din fiecare semifinală, plus cei aflați
la egalitate cu locul 10 se califică în finală.
În finală sunt calificaţi direct şi jucătorii ce au atins până la data începerii
finalei în anul respectiv un ELO de 2300 sau mai mult.
1.3 Autoritatea naţională asupra conducerii, organizării, desfăşurării şi
omologării competiţiei aparţine FEDERAŢIEI ROMÂNE DE ŞAH.
1.4 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH este persoana juridică autorizată şi
responsabilă pentru emiterea reglementărilor, procedurilor, termenelor de
pregătire şi a directivelor pentru toate aspectele tehnice referitoare la aceste
campionate naţionale precum şi a anunţării datelor de sosire, desfăşurare şi
plecare în (din) localitatea în care se desfăşoară competiţia. FEDERAŢIA
ROMÂNĂ DE ŞAH este persoana juridică responsabilă pentru
comunicarea rezultatelor oficiale pe Internet precum şi pentru toate
aspectele comerciale ale Campionatelor Naţionale.
2. Condiții financiare
2.1 Taxa de participare la CN Seniori șah clasic este de 50 lei. Ea se plătește o
singură dată și se încasează de către FRȘah. (sportivii calificați din
semifinală nu mai plătesc taxă de participare la finală).
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2.2 Taxa de organizare este de 50 lei.
2.3 Fiecare organizator al semifinalelor trebuie să contribuie la fondul de
premiere al CN Seniori (masculin și feminin) șah clasic cu suma de 2.500
lei, calculați la o participare de minim 50 de jucători. Această sumă va fi
virată la terminarea semifinalei către FRȘah.
2.4 Organizatorul finalelor CN Seniori (masculin și feminin) șah clasic
contribuie la fondul de premiere cu suma minimă de 5.000 lei
2.5 FRȘah contribuie la fondul de premiere a CN Seniori (masculin și feminin)
șah clasic cu suma minimă de 10.000 lei.
2.6 Omologarea semifinalelor și finalelor intră în sarcina FRȘah.
2.7 Baremul de arbitraj la semifinale intră în sarcina FRȘah.
3. Participanţii
3.1 Drept de participare la fazele Campionatelor Naţionale individuale –
masculin şi feminin - la şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări probleme au
doar sportivii legitimaţi la cluburile sportive afiliate la FRŞah şi care au
plătit pentru respectivul an viza anuală individuală şi care au trecut vizita
medicală.
3.2 Înscrierea sportivilor în competiţie va putea fi făcută până la un termen
limită comunicat în prospectul competiţiei. Datele cerute vor trebui să fie
suficiente pentru evitarea oricărei confuzii şi anume: numele şi prenumele
complet, data naşterii, categoria de vârstă, cod F.R.Ş. Cluburile sportive,
antrenorii sau sportivii înşişi sunt responsabili pentru înscrierea în
competiţie, precum şi pentru rezervarea şi asigurarea condiţiilor financiare
de participare.
3.3 Dacă din cauze bine motivate, un sportiv care a fost înscris în concurs nu
poate ajunge la prima rundă, acesta va trebui să anunţe acest fapt pentru a
nu fi introdus în tragerea la sorţi. În acest caz el va putea beneficia de un
bye de ½ punct. În cazul semifinalelor se pot acorda două bye-uri în
primele 6 runde.
3.4 Pe parcursul competiţiei, dacă un jucător se retrage definitiv sau doar
pentru o anumită rundă, trebuie să anunţe acest lucru arbitrilor pentru a nu
fi introdus în tragerea la sorţi. Neprezentarea la partidă a unui sportiv, cu
excepţia existenţei unei motivaţii bine argumentate, duce la eliminarea din
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concurs. În orice caz, cu excepţia situaţiei prevăzute de paragraful 2.3,
nejucarea unei partide va duce automat la primirea a 0 puncte.
4. Programul competiţiei
4.1 Sistemul de joc la şah clasic va fi elveţian pe parcursul a 9 runde la
masculin şi la feminin, iar la şah rapid şi blitz va fi elveţian, tot pe
parcursul a 9 runde.
4.2 Competiţiile se vor juca după un program care va fi anunţat în prospectul
concursurilor.
5. Condiţiile de joc
5.1 Competiţia se va desfăşura în acord cu regulamentele şi reglementările
FIDE aflate în vigoare.
5.2 Ritmul de joc va respecta cerinţelele FIDE de omologare şi va fi cât mai
apropiat de cel folosit la Campionatele Europene individuale. Colegiul
Central al Arbitrilor va propune timpii de joc şi Consiliul Director va
aproba aceşti timpi pentru şahul clasic, şahul rapid şi blitz. Prospectul
competiţiei va anunţa aceşti timpi care nu vor mai putea fi modificaţi.
Obligatoriu se va juca cu ceasuri electronice pentru a permite un timp de
joc cu adiţionare de 30 de secunde după fiecare mutare la şah clasic
respectiv 12 secunde la şah rapid şi 2 secunde la blitz.
5.3 Timpul de gândire la dezlegări este de 2 ore, pentru rezolvarea tuturor
diagramelor (maturi directe, ajutoare, inverse, studii). Un îndrumar al
finalelor de dezlegări va fi publicat pe site-ul FRŞah cu 30 de zile înaintea
începerii competiţiei.
6. Arbitrul şef şi brigada de arbitri
6.1 Consiliul Director al FRŞah, la propunerea Colegiului Central al
Arbitrilor, va nominaliza arbitrul şef şi membrii brigăzii de arbitri.
6.2 Consiliul Director va desemna şi alte persoane care vor avea funcţie de
oficiali la aceste campionate: observator federal, antrenori loturi, delegat
federal, responsabil cu ordinea şi disciplina etc.
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7. Comisia de apel
7.1 La şedinţa tehnică va fi aleasă Comisia de Apel. Aceasta va fi constituită
din cinci membri şi două rezerve, aleşi dintre jucătorii angajaţi în
competiţie. Aceste persoane trebuie să reprezinte şapte cluburi sportive
diferite. Comisia de Apel va fi aleasă doar la competiţia de şah clasic: la
şah rapid şi blitz decizia finală îi aparţine arbitrului şef. La Dezlegări,
Comisia de Apel este formată din 3 persoane.
7.2 Dacă în incidentul pus în discuţie este angajat un sportiv de la un club
reprezentat în comisie, membrul comisiei în cauză va fi înlocuit de o
rezervă.
7.3 Protestele împotriva deciziilor arbitrilor (inclusiv a arbitrului şef) vor fi
făcute în scris şi înmânate, spre analizare şi luarea unei decizii finale,
preşedintelui Comisiei de Apel în maxim 30 de minute de la luarea deciziei
de către arbitru şi numai dacă partida n-a continuat şi dacă n-a fost
consemnat rezultatul final (acceptat de jucători prin semnarea fişelor). La
Dezlegări termenul de apel va fi anunţat odată cu afişarea clasamentului.
7.4 În timpul desfăşurării rundelor, singurele persoane care au dreptul de a
interpela arbitrii competiţiei sau membrii comisiei de apel, în vederea
depunerii unei contestaţii sau a efectuării unui protest verbal, sunt sportivii
implicaţi.
7.5 Comisia de apel se va întruni şi va lua în discuţie contestaţia numai dacă a
fost plătită taxa de contestaţie (conform normelor financiare ale F.R. Şah).
În cazul rezolvării favorabile a contestaţiei, taxa se returnează petentului.
8. Tragerea la sorţi, criterii de departajare
8.1 Jucătorii vor fi ordonaţi după ratingul FIDE, apoi după CIV. Tragerea la
sorţi va fi efectuată după regulile sistemului elveţian şi va fi folosit un
program agreat de FIDE, pentru care arbitrul responsabil cu tragerea la
sorţi să aibă licenţă (de exemplu Swiss-Manager).
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8.2 Departajarea în cazul egalităţii de puncte se va face în funcţie de
următoarele criterii:
Sistem elveţian:
a. Performanţa rating FIDE (finale, cu regula celor 400 puncte)./ Buchholz
mediu (Semifinala)
b. Buchholz mediu (finale) / Performanţa rating FIDE (Semifinala, cu regula
celor 400 puncte)
c. Victoria directă (sau mica diagramă dacă sunt trei sau mai mulţi sportivi
aflaţi la egalitate de puncte)
d. Sonneborn - Berger
Sistem turneu închis (dacă sunt mai puţin de 12 sportivi) sau combinat:
a. Sonneborn - Berger
b. Victoria directă (sau mica diagramă dacă sunt trei sau mai mulţi sportivi
aflaţi la egalitate de puncte)
c. Performanţa rating FIDE (cu regula celor 400 puncte)
Dezlegări:
a. Timpul de gândire mai mic utilizat
b. Numărul mai mare de diagrame la care s-a punctat
c. Numărul mai mare de secvenţe de soluţii la care s-a punctat.
d. În caz că egalitatea persistă, în ziua următoare finalei se va organiza un
baraj între sportivii în cauză. (3 probleme în 15 minute)
9. Regulamentul financiar şi fondul de premiere
9.1 Prospectul competiţiei va conţine condiţiile financiare de participare şi va
fi pus la dispoziţia tuturor structurile sportive din ţară (prin postarea pe
site-ul FRŞah). Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă, taxa de
participare, taxa de organizare) ale participanţilor şi persoanelor însoţitoare
(antrenori, oficiali ai cluburilor, părinţi) vor fi suportate de cluburile
sportive la care sunt legitimaţi sau de către persoanele respective.
9.2 Organizatorul este responsabil pentru plata sejurului arbitrilor delegaţi
precum şi pentru achitarea baremului de arbitraj cuvenit.
10. Accesul în sala de joc, fotografierea şi filmarea
10.1 Fotografierea şi filmarea cu flash vor fi permise doar în primele 10
minute ale rundei şi doar la şah clasic şi dezlegări. După această limită, cu
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permisiunea arbitrului, vor putea fi folosite aparate de fotografiat şi filmat
fără flash în măsura în care sunt silenţioase.
10.2
Persoanele autorizate să fotografieze şi să filmeze în sala de joc vor fi
desemnate de arbitrul şef.
11.Omologarea rezultatelor
11.1 Imediat după încheierea competiţiei arbitrul şef va înainta la FRŞah
raportul de arbitraj şi clasamentele finale, iar în termen de 10 zile celelalte
documente pe care trebuie să le conţină dosarul de arbitraj.

Aprobat de Consiliul Director prin Hotărârea nr 50 din 19 octombrie 2016.
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