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Federația Română de Șah în colaborare cu CS Tinerii Maeștri București, organizează Campionatul
Național pe echipe-SUPERLIGA (masculin și feminin) în perioada 10-19 noiembrie 2017, în stațiunea
Băile Govora, hotel Oltenia ***.
ȘEDINȚA TEHNICĂ: 10 noiembrie 2017, ora 21
PROGRAM : 11-19 noiembrie, zilnic de la ora 15.00

Sala de joc se afla în incinta hotelului Oltenia.
Organizatorii asigură: material sportiv (șahuri, table și ceasuri digitale); transmiterea live cca 15
mese/rundă; securitatea participanților în spațiile de cazare și la sala de joc; servicii medicale în cazuri de
urgență.
CAZARE : Hotel Oltenia***
Camere renovate, mobilier nou, grup sanitar propriu, televizor- cablu tv, frigider, geamuri termopan și
mochetă nouă pe jos.
Internet wireless în foaierul recepției. Mai dispune de: bar de zi, parcare proprie, bazine cu apă
termală, saună, sală fitness.
- Loc în camera dublă : 45 lei/pers/zi; - Camera în regim single: 70 lei/zi
MASA : Restaurant Oltenia***
- Pensiune completă : 45 lei/pers/zi
- Card valoric (BV) : 45 lei/pers/zi
SERVICIILE DE CAZARE ȘI MASĂ SUNT OBLIGATORII PENTRU TOȚI PARTICIPANȚII!
PLATA SERVICIILOR DE CAZARE și MASĂ : în numerar sau prin OP anticipat în contul:
C.S. Tinerii Maeştri Bucureşti - CF 14412915 (în cont până la data de 30 octombrie)
RO17 CECEB 50338 RON 0650 108 – CEC Sucursala Cotroceni, Bucuresti.
Taxa de organizare: 50 lei/pers. (jucători, antrenori, însoţitori)
PLATA TAXEI DE PARTICIPARE (percepută de FR Șah) : 200 lei/echipa masculină, 100 lei/echipa
feminină. Se plătește cu OP anticipat în contul Federaţiei Române de Şah, CF 4203652,
RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR Unic, Bucureşti.

Taxele de participare și organizare trebuie plătite, conform regulamentului, cu minim 45 de zile
înainte de începerea competiției!
Componența echipelor:
Masculin : 6 jucători + 4 rezerve (echipele sunt obligate ca în fiecare meci să folosească cel puțin 4
jucători aflați pe lista FIDE a României – 3 seniori + 1 junior)
Feminin : 4 jucătoare + 2 rezerve (echipele sunt obligate ca în fiecare meci să foloseasca 3 jucătoare
aflate pe lista FIDE a României – 2 senioare + 1 junioară)
*Componența echipelor trebuie transmisă la FRȘah cu cel puțin 15 zile înaintea startului competitției
*Regulamentul complet se găsește se site-ul FRȘah : www.frsah.ro
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