CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE ŞAH
„ELISABETA POLIHRONIADE”
In memoriam Elisabeta Polihroniade
INVITAŢIE
Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade”, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi cu sprijinul Federaţiei Române de Şah, au onoarea de
a invita toţi şcolarii, care îndeplinesc criteriile de vârstă, să ia parte la Concursul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” 2017 (băieţi şi fete sub 7,
9, 11, 13, 15, 17 ani), organizat la Căciulata, din 7 aprilie (sosirea) până pe 14 aprilie 2017 (plecarea).

1. PARTICIPANŢI
2.1 Elevii clasați pe locul al doilea la şah clasic ai Concursului Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” 2016 vor fi scutiţi de plata cheltuielilor de
cazare şi masă.
2.2 Fiecare şcoală poate participa cu un grup nelimitat de jucători în fiecare din cele 12 grupe.
2.3 Jucătorii care au dreptul să participe (băieţi & fete) sunt cei care nu au ajuns la vârsta:
de 7 ani, la data de 1 ianuarie 2017 (data naşterii – 1 ianuarie 2010 şi după) – turneu sub 7 ani,
de 9 ani, la data de 1 ianuarie 2017 (data naşterii – 1 ianuarie 2008 şi după) – turneu sub 9 ani,
de 11 ani, la data de 1 ianuarie 2017 (data naşterii – 1 ianuarie 2006 şi după) – turneu sub 11 ani,
de 13 ani, la data de 1 ianuarie 2017 (data naşterii – 1 ianuarie 2004 şi după) – turneu sub 13 ani,
de 15 ani, la data de 1 ianuarie 2017 (data naşterii – 1 ianuarie 2002 şi după) – turneu sub 15 ani,
de 17 ani, la data de 1 ianuarie 2017 (data naşterii – 1 ianuarie 2000 şi după) – turneu sub 17 ani,
2.4 Conducătorii de delegaţie vor prezenta pentru fiecare jucător un document (carnet de elev) cu o fotografie cuprinzând: numele, prenumele, data şi locul
naşterii, unitatea de învăţămînt, clasa sau un tabel oficial cu datele specificate anterior cu pozele elevilor şi ştampila unităţii de învăţământ. Documentul va fi
semnat şi parafat de către directorul şcolii.
2.5 Toţi jucătorii, inclusiv însoţitorii, au obligaţia să stea în hotelul oficial.

2. TAXA DE ORGANIZARE
Fiecare participant, profesor,părinte sau însoțitor va plăti taxa de organizare 60 lei (4 reviste Gambit – din arhivă).

3. PLATA
Toate plăţile (hotelul, taxa) se vor face cash (la sosire) sau prin transfer în contul băncii organizatorului:
A.C.S. Elisabeta Polihroniade, C.I.F. 23141777
Adresa: Calea Victoriei 102-108, bloc Alba, ap. 8, sector 1, Bucureşti
Contul: RO57 RNCB 0090 0970 5232 0001
Banca: BCR Lipscani

4. CAZAREA & MASA
4.1 Toţi participanţii vor locui în hotelul Traian din Căciulata. Sala de joc este în acelaşi hotel.
Costurile de cazare pentru un adult sau un copil:
56 lei pe zi pentru o cameră single
35 lei pe zi pentru un loc în cameră dublă
Costurile pentru masă:
35 lei pe zi pentru un copil
40 lei pentru un adult
Toate camerele au TV şi frigider
Tarifele de masă şi cazare includ TVA.

5. REGULAMENTUL TEHNIC
5.1 Partidele de şah vor fi jucate în conformitate cu sistemul elveţian în 9 runde. Timpul de joc va fi în conformitate cu reglementările FIDE: 90 de minute/40
de mutări, plus 30 de minute pentru restul partidei, cu un increment de 30 de secunde pe mutare, începând de la mutarea 1.
5.2 Orice jucător, care ajunge la tabla de joc la 30 de minute după startul rundei, va pierde partida.

5.3 Grupele de 9, 11, 13, 15 și 17 ani care se vor desfășura în sistem elevețian și vor avea un procent de cel puțin 20% de jucători cu rating FIDE (ELO), vor fi
omologate F.I.D.E., iar toate vor fi omologate FRŞah. Pentru aceasta toţi jucătorii trebuie să fie legitimaţi şi să aibă vizele la zi (viza medicală şi viza FR Şah).
Jucătorii care nu au legitimaţie la startul competiţiei pot să ia startul dacă prezintă înainte de prima rundă toate formele necesare legitimării, inclusiv taxele
aferente.
5.4 Alte prevederi tehnice vor fi anunţate la şedinţa tehnică iar în cazul unor grupe cu un număr foarte mic de participanţi, arbitrul şef va decide formula de
desfăşurare, inclusiv comasarea unor grupe.

6. PROGRAMUL TURNEULUI
- sosirea şi cazarea: 07.04.2017 (începând cu ora 16:00)
- înscrierea și confirmarea înscrierilor a jucătorilor: 07.04.2016, ora 21:00
08.04, ORA 15:00, SÂMBĂTĂ
09.04, ORA 09:00, DUMINICĂ
09.04, ORA 16:00, DUMINICĂ
10.04, ORA 09:00, LUNI
10.04, ORA 16:00, LUNI
10.04, ORA 21:00, LUNI
11.04, ORA 09,00, MARȚI
11.04, ORA 16:00, MARȚI
12.04, ORA 16:00, MIERCURI
13.04, ORA 16:00, JOI
14.04, ORA 09:00, VINERI
14.04, ORA 13:00, VINERI

RUNDA 1-a, ȘAH CLASIC
RUNDA a 2-a, ȘAH CLASIC
RUNDA a 3-a, ȘAH CLASIC
BLITZ, RUNDELE 1-9
RUNDA a 4-a, ȘAH CLASIC
FESTIVITATEA DE PREMIERE BLITZ
RUNDA a 5-a, ȘAH CLASIC
RUNDA a 6-a, ȘAH CLASIC
RUNDA a 7-a, ȘAH CLASIC
RUNDA a 8-a, ȘAH CLASIC
RUNDA a 9-a, ȘAH CLASIC
FESTIVITATEA DE PREMEIERE ȘAH CLASIC

7. PREMII
7.1 Câştigătorii fiecărei categorii la șah clasic vor primi câte o cupă şi gratuitate (cazare şi masă) la Campionatul Mondial Individual Şcolar 2017
7.2 Locul 2 la fiecare categorie (șah clasic) va primi gratuitate (cazare şi masă) la Concursul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” 2018.
7.3 Ocupanţii locurilor 1, 2 şi 3, la fiecare categorie, vor primi câte o medalie la sah clasic.
7.4 De asemenea, se vor acorda medalii (locurile 1-3) la blitz.
Toţi participanţii vor primi diplome de participare.

8. CRITERII DE DEPARTAJARE
8.1 SISTEM ELVEŢIAN
- victoria directă/mica diagramă
- coeficientul Buchholz
- scor progresiv
- vârsta mai mică

8.2 SISTEM BERGER
- victoria directă/mica diagramă
- Sonneborn
- vârsta mai mică

9. INFORMAŢII ADIŢIONALE
9.1 Organizatorul asigură tablele, piesele şi ceasurile de joc.
9.2 Cazarea se află în aceeaşi locaţie cu sala de joc şi sala de mese (Hotel Traian)
Cazarea se va face în ordinea rezervărilor făcute la organizatori. Fără rezervare prealabilă, organizatorii nu garantează cazarea şi masa în acest hotel.
9.3 A.C.S. „Elisabeta Polihroniade” asigură sala de joc cu căldură, lumină şi linişte.
9.4 A.C.S. „Elisabeta Polihroniade” pune la dispoziţie, pe întreaga perioadă a concursului, servicii medicale pentru toţi participanţii pentru cazuri petrecute
în timpul partidelor.
9.5 A.C.S. „Elisabeta Polihroniade” asigură securitatea participanţilor în spaţiul de cazare, sala de mese şi la sala de joc.
Notă:
-

Pentru rezervări de locuri de cazare, înscriere în concurs (se va specifica clar cine joacă și persoanele însoțitoare) alte informaţii,
tel. 0787/554.444; e-mail: radusofran15@gmail.com. Ultima zi de înscriere pentru cazare și masă, 05.04.2017.
Director,
Radu-Pompiliu Șofran

