CUPA ROMÂNIEI

Şah rapid pe echipe (masculin şi feminin)
FRŞah, Asociația Județean de Șah Alba

LOC DE DESF ŞURARE: sala de festivitati a DGASPC Alba, Alba Iulia, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.68 ; 19 - 21 mai 2017
Programul competiţiei:
ŞEDIN A TEHNIC : 19 MAI - orele 20:30; TRAGEREA LA SOR I: 19 MAI - orele 21:00;
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE: 20 MAI - orele – 08:50 Runda 1 – 20 MAI orele 9:00
PROGRAM: Se vor juca 9 runde, sâmb t 20 mai (3 runde in intervalul orar 9-12 si 3 runde in intervalul orar 16-19) şi duminic
21 mai (3 runde in intervalul orar 10-13). Regulamentul competi iei „Cupa României” se g seşte pe site-ul FRS www.frsah.ro
FESTIVITATE DE PREMIERE: 21 MAI orele 14
Organizatorii asigur :

- Materiale sportive (şahuri, table şi ceasuri digitale)
- Arbitraj pe calculator, fişe de partid şi rechizite pentru arbitraj

Criteriile de departajare se g sesc în Regulamentul competi iei „Cupa României” de pe site-ul www.frsah.ro
Ritm de joc: 15’ plus 10”/mutare pentru fiecare juc tor pentru toat partida

CAZAREA ŞI MASA NU SUNT OBLIGATORII!

1.Cazarea:
- 60 lei/noapte loc in camera dubla in hoteluri si pensiuni de 3* (Pensiunea Steaua Nordului, Pensiunea Terra, Hotel Astoria, Hotel
Prestige, Hotel Maris)
- 90 lei/noapte loc in camera dubla cu mic dejun inclus in Hotelul Transilvania 4*
- 110 lei/noapte loc in camera single in hoteluri si pensiuni de 3* (Pensiunea Steaua Nordului, Pensiunea Terra, Hotel Astoria,
Hotel Prestige, Hotel Maris)
- 155 lei/noapte loc in camera single cu mic dejun inclus in Hotelul Transilvania 4*
Cazarea in hotelurile si pensiunile propuse de organizatori este optionala. Participantii pot opta pentru orice alta varianta de cazare.
Pentru a beneficia de preturile din oferta, va rugam sa nu contactati direct pentru rezervari unitatile de cazare, ci doar prin
intermediul organizatorilor. In cazul in care participantii doresc cazare in hotelurile si pensiunile propuse de organizatori,
acestia vor trebui sa isi rezerve locurile de cazare pana la data de 2 mai 2017 si sa achite in avans costul cazarii pana cel tarziu
in data de 4 mai 2017 in conturile bancare ale unitatilor de cazare, dupa ce organizatorii turneului au confirmat ca mai exista
locuri disponibile in locatia de cazare solicitata. In cazul neachitarii pana la data de 4 mai 2017 a serviciilor de cazare,
organizatorii nu isi mai asuma responsabilitatea asigurarii cazarii la preturile din oferta.
Organizatorii isi exprima disponibilitatea de a sprijini participantii si in gasirea altor variante de cazare.
2. Masa
La cerere, putem asigura servirea mesei la Pizzeria Iulia sau Restaurantul Bistro (3 mese cu 45 lei sau pranz + cina 35 lei sau pranz
20 lei). Pe toata durata turneului participanti pot comanda pizza la Pizzeria Iulia la pretul special de 10 lei.
Organizatorii isi exprima disponibilitatea de a negocia pentru participanti si alte oferte de masa, in functie de numarul
participantilor si locatia unde doresc servirea mesei, fie pe baza de meniu fix, fie pe baza de bonuri valorice la orice suma dorita de
participanti.
Masa propusa de organizatori este optionala. Participantii pot opta pentru orice alta varianta de servirea mesei, la restaurantele din
Alba Iulia sau la centrul comercial Alba Mall.
Echipele trebuie sa anunte intentia de participare la Federatia Romana de Sah pana cel tarziu in data de 16 mai 2017.
PLATA TAXEI DE ORGANIZARE: prin OP anticipat în contul A.J. de Şah Alba, CF 13645254,
Cont RO45 CECE AB01 32RON007 deschis la CEC Bank Alba Iulia (pân pe 16 mai 2017) sau în numerar.
Taxa de organizare: 25 lei/persoan (juc tor, antrenor, însoţitor)
PLATA TAXEI DE PARTICIPARE: prin OP anticipat în contul Federa iei Române de Şah, CF 4203652,
RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR Unic, Bucureşti (pân pe 16 mai 2017) sau în numerar.
Taxa de participare (FRŞah): 75 lei/echip
Înscrieri : Marius Ceteras tel: 0745 633805 email: marius.ceteras@gmail.com
SECRETAR GENERAL
VLADIMIR DANILOV

