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SOLICITARE DE OFERTE PENTRU ORGANIZAREA
FINALELOR INDIVIDUALE DE VETERANI

În vederea stabilirii locației de desfăşurare a competiţiilor, vă rugăm să ne înaintaţi o ofertă scrisă
privind asigurarea condiţiilor de organizare, în temeiul următoarelor sarcini:

Campionatele Naţionale Individuale de Veterani-Veterane la şah clasic, sah rapid,
blitz si dezlegări ; 23 - 30 iulie 2017.
Veterani - drept de joc născuţi 1967 sau înainte.
Veterane- drept de joc născute 1967 sau înainte.
Sistemul de joc - turneu elveţian 7 runde
Ritm de joc : - şah classic : 75 min / 40 mutări + 15 min KO + 30 sec / mutare
- şah rapid : 15 min + 12 sec / mutare
- şah blitz
: 3 min + 2 sec / mutare
-dezlegări: 2ore
1. Asigurarea cazării pentru cca 50 sportivi şi sportive
- Tarif de cazare pentru 1 persoană în cameră cu 2 paturi;
- Tarif de cazare pentru cameră single sau în regim de single;
2. Baremuri de masă (minim, mediu şi alte baremuri), precum şi posibilitatea alocării de bonuri valorice.
3. Asigurarea gratuită a unui spaţiu de joc pentru concurenţi cu condiţii de căldură, luminozitate, linişte şi
acces delimitat.
4. Securitatea participantilor in spatiile de cazare si la sala de joc; servicii medicale in caz de urgenta
5. Acoperirea cheltuielilor de organizare ale federaţiei pe perioada desfăşurării competiţiei pentru:
1 arbitru (cazare + masă + transport + barem de arbitraj).
1 oficial federal(delegat), (cazare +masă) – perioada determinată.
6. Formulare si rechizite pentru arbitraj.
7. Asigurarea cupelor, medaliilor si a unui fond de premiere.
Menţionăm că taxa de organizare pentru finalele de veterani-veterane este de 50 lei / persoană.
Menționăm că în cadrul acestor finale există și secțiunea de veterani-seniori (peste 65 de ani)
În vederea stabilirii localităţii de desfăşurare a competiţiei, vă rugăm ca până la data de
28.04.2017, ora 11.00 să ne înaintaţi în plic închis oferta (plicurile trebuie primite efectiv la federaţie până
la acel termen).
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