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I. SCOP
Promovarea educației sportive în mediul universitar, cultivarea spiritului competiţional şi
stimularea performanţei sportive a studenților practicanți de șah.

II. DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII
Concursul se desfăşoară în perioada 09-11.06.2017, la Universitatea Tehnică ”Gheorghe
Asachi” din Iași.

III. ORGANIZARE
Campionatul Naţional Universitar de Șah este organizat în parteneriat de:
- Federația Sportului Școlar și Universitar
- Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași
- Federaţia Română de Șah
- cu sprijinul Direcţiei Judeţene pentru Tineret şi Sport
Inspectoratului Judeţean Şcolar Iași.

Iasi, CS Politehnica Iasi şi al

IV PROBE DE CONCURS
□ Campionatul Naţional Universitar masculin de ŞAH RAPID.
□ Campionatul Naţional Universitar feminin. de ŞAH RAPID.
Sistem şi ritm de joc: 9 runde, sistem elveţian, 15 minute + 12 secunde/mutare.

V. PARTICIPAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI
La etapa finală participă studenţii de la toate formele de învăţământ (curs de zi, frecvenţă
redusă, licenţă, masterat, doctorat) indiferent dacă sunt sau nu legitimați la vreun club sportiv.

VI.
TERMEN
DE
CONCURENŢILOR

ÎNSCRIERE

ŞI

VALIDARE

A

Înscrierile pentru etapa finală se fac la Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași,
Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor, până la data de 05.06.2017, la nr. 0740277850 sau
prin e-mail la vmanole2005@yahoo.com
Președinte al Comisiei de organizare este domnul s.l. dr.ing. Manole Vasile.
Înscrierea participanţilor se face pe bază de tabel, care va cuprinde: numele şi prenumele,
data naşterii, universitatea/facultatea, forma de învăţământ şi punctaj ELO. Tabelele vor fi
semnate (de Rector, Prorector sau Decan) şi ştampilate.
Validarea participanţilor se face pe baza tabelului de înscriere şi a carnetului de student
/masterand/doctorand, cu viza anuală la zi, 09.06.2017.
Şedinţa tehnică va avea loc vineri 09.06.2017 ora 15:30, la Sala de Sport din Campusul
Universitatii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iasi
VII. TITLURI ŞI PREMII
Câştigătorii probelor vor fi declaraţi campioni naţionali universitari.
Organizatorii vor oferi diplome şi medalii primilor 3 clasaţi la fiecare probă şi cupe
sportivilor ce au înregistrat cele mai bune rezultate la masculin şi feminin. Se acordă diploma de
participare tuturor concurentilor.
VIII. CONDIŢII ADMINISTRATIVE
La etapa finală, cheltuielile de transport vor fi suportate de universităţile din învăţământul
superior care înscriu studenții sportivi în concurs.. Celelalte categorii de cheltuieli necesare
organizării în condiții optime a actiunii revin organizatorilor precum și a altor parteneri și
sponsori atrași de aceștia.
IX. PROGRAMUL CONCURSULUI
Program:
• 09.06.2017 16:00 – 18:30 rundele 1,2
• 10.06.2017 09:30 – 13:00 rundele 3,4,5
• 10.06.2017 16:00 – 18:30 rundele 6,7
• 11.06.2017 09.00 – 12:00 rundele 8,9
• 11.06.2017 12:30 – festivitatea de premiere
ORGANIZATOR:
s. l. dr. ing. MANOLE VASLIE

