CONCURS INTERNAŢIONAL DE ŞAH

CUPA ,, ÁPRILY LAJOS” ediţia VIII
BRAŞOV
14-21 IULIE 2017

Turneu "A" - omologat FIDE –(calcul ELO)- fără limită de vârstă
Turneu "B" - omologat F.R.Şah –(calcul CIV) - juniori până la 14 ani
Organizatori: Clubul Sportiv al Colegiului Naţional Áprily Lajos Braşov şi COLEGIUL NATIONAL ,, ÁPRILY
LAJOS,, cu sprijinul A.J. ŞAH Braşov si DJTS Braşov
Locul desfăşurării: în incinta Colegiul Naţional Áprily Lajos Braşov - str.După Ziduri nr.3
Programul concursului:
-

-

Turneu “A”
14 iulie 2016 vineri - între 1300 -1400 prezenţa şi înregistrare
 1500 şedinţa tehnică şi tragere la sorţi
 Simultan susţinut de MMI Nanu Ciprian
 1700- runda I
00
15 iulie 2017 sâmbătă
ora 9 runda II si ora 1700- runda III
16 iulie 2017 duminică
ora 1700- rundaIV
00
17 iulie 2017 luni
ora 17 - runda V
18 iulie 2017 marţi
ora 1700- runda VII
19 iulie 2017 miercuri
ora 1700- runda VII
00
20 iulie 2017 joi
ora 17 -runda VIII
21 iulie 2017 vineri
ora 900 -runda IX ora 1500-1600 festivitatea de premiere

Premii: locurile I-III la ambele grupe: cupe+diplome
Turneu A clasament general, fond de premiere 3.300 ron (LOCUL 1 Garantat 1000 lei) restul premiilor fiind
condiționate de o prezenţă de minim 60 de participanți(%)
Premiul I-1000 ron; II-800 ron; III- 600ron şi premii speciale 3x300 ron
Turneu B clasament general, fond de premiere 1.050 ron (Premii garantate de minim 30 participanți)
Premiu I-500 ron; II-300 ron; III 100ron şi premii speciale 3x50 ron
Premiile sunt nete şi nu sunt cumulabile

Sistemul de joc: 9 runde, sistem elveţian.
Durata partidei: 90 min. + 30 secunde/mutare/jucător.
Jucătorii au dreptul să înceapă partida cu maxim 30 minute întârziere.
Jucatorii au dreptul la 2 bye-uri până în runda 7.
Criteriile de departajare: - Buchholz mediu
Buchholz
Scorul progresiv
Taxe de participare
Cu CIV
Turneu A
Turneu B

Fără limită de vârstă
Juniori <14 ani

juniori
60 ron

seniori
100 ron

60 ron

Sportivii cu cetăţenie română vor prezenta, la şedinţa tehnicã, carnetele de legitimare cu vizele la zi.
Pentru participanţii din afara localităţii se asigură cazare şi masă, contra cost:
Camere cu două paturi la 10 minute de mers pe jos pânâ la locul desfăşurării competiţiei.
Costuri de cazare şi masă/persoană:
- 1 persoană cazare (în camere cu 2 paturi)
60 ron/per./noapte
- masă de la reastaurant (mic dejun, prânz trei feluri şi cină două feluri) începând cu cina din 14 iulie 2017
încheiând cu prânzul din 21 iulie 2017:
- 60 ron/persoană adult sau 50 ron/persoană copii
Înscrierile se primesc până pe data de 01 iunie 2017 pe adresa: Colegiul Naţional Áprily Lajos Braşov, str.După Ziduri
nr.3 cod.500026, E-mail: colegiulaprily@adslexpress.ro sau gotsman_misi@yahoo.com
Vă rugăm să ne comunicaţi solicitarea fermă pentru masã şi cazare, urmând sã primiţi confirmarea noastrã.
Posibilităţile de cazare şi masă le asigurăm în ordinea primirii contravalorii avansului în contul bancar. Solicitările de
cazare şi masă le putem asigura în condiţiile anunţate la cererile primite până pe data de 01 iunie 2017. După această
data, nu putem garanta asigurarea acestora la preţurile de mai sus.
Cazarea si masa nu sunt obligatorii
Plata:
- avansului (20% din cazare şi masă+taxa de participare) se face în contul : RO57 BTRL 0080 1205 R062 45XX
al Clubului Sportiv al Colegiului Național Áprily Lajos Braşov deschis la Banca Transilvania; diferenţa se achită la
faţa locului, în momentul validării înscrierii.
Pentru mai multe informaţii:
E-mail: colegiulaprily@adslexpress.ro
Gotsman Mihail tel.0040-788436661, E-mail gotsman_misi@yahoo.com
|Nanu Ciprian tel.0745389349,
E-mail nanuciprian@yahoo.com
Preşedinte,
Kovács Károly

