Campionatul Naţional Individual de Veterani-Veterane
Şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări
23 – 29 iulie 2017
PROSPECT
“Puţine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest ţinut al Vasluiului care nu e nici
la munte, nici la şes, şi se împărtăşeşte de o neasemuită frumuseţe” – Nicolae Iorga, istoric
Clubul Sportiv Sergentul Vaslui împreună cu F.R. Şah organizează în perioada 23 – 29
iulie 2017, la Vaslui, finalele Campionatelor Naţionale individuale de şah pentru veterani –
veterane la şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări.
Au drept de joc veterani născuţi până în anul 1967 sau înainte şi veterane născute în
anul 1967 sau înainte.
Locaţia: Clubul Prietenia ce asigură condiţii de luminozitate, linişte şi acces delimitat.
Sistemul de joc: turneu elveţian 7 runde. Arbitrajul: va fi asigurat de dl. Dinu Ioan Nicula
Ritm de joc : - şah clasic: 75 min / 40 mutări + 15 min KO + 30 sec/mutare
- şah rapid : 15 min + 12 sec / mutare
- dezlegări: 2 ore
- şah blitz: 3 min + 2 sec / mutare
PROGRAM: Duminică, 23 iulie ora 15:30, Şedinţa tehnică, iar la ora 16 Runda I
- luni 24 iulie, ora 10 Runda II
- luni 24 iulie, ora 16 Runda III
- marţi, 25 iulie, ora 16 Runda IV
- miercuri, 26 iulie, ora 10 Runda V
- miercuri, 26 iulie, ora 16 Runda VI
- joi, 27 iulie, ora 10 Runda VII
- joi, 27 iulie, ora 16 Dezlegări
- vineri, 28 iulie, Şah rapid: ora 10 - 14 Rundele I-IV şi ora 16 – 19 Rundele V – VII
- sâmbătă, 29 iulie, orele 10-13 Blitz, Rundele I – VII, Deplasare la Acs Realitatea
Huşi
- La feminin, dacă sunt mai puţin de 9 jucătoare, ele se vor întâlni în turneu închis sau
meci. După caz, vor juca tur – retur. Festivităţile de premiere, după ultima rundă a fiecărui
concurs.
PREMII: Se vor acorda diplome personalizate pentru toţi participanţii. Primele 3 locuri
la masculin şi primele 3 locuri la feminin vor primi medalii şi cupe, precum şi premii în
numerar. De asemenea primii 3 jucători şi primele 3 jucătoare ( născuţi/te în 1952 sau înainte
) în ordinea stabilită de clasamentul general vor fi premiaţi/te la categoria: “Veterani seniori
şi senioare”. Premiile sunt cumulabile. Fondul de premiere 2.000 lei.
Cazarea la: _ DJST Vaslui** 40 lei/zi/pers. tel: 0235/361.501, sau:
_ Hotel Vaslui*** 55 lei/pers, în regim dublu, tel: 0235/361.702
_ Liceul “Stefan Procopiu” 25 lei/pers., tel. 0731/345.516
Masa: _ Hotel Vaslui: 20 lei mic dejun, 30 lei prânz, 30 lei cina, tel. 0751/361.702, sau:
_ Restaurant Datina, tel. 0744/567.075, meniu complet = 47 lei/zi/persoana, sau:
_ Restaurant PHOENIX, tel. 0235/320.543, meniu complet = 45 lei/zi/persoana.
Securitatea participanţilor la sala de joc şi serviciile medicale, în caz de urgenţă, sunt
asigurate de Primăria Vaslui. Taxa de organizare: 50 lei/persoană. Participanţii trebuie să
aibă obligatoriu viza medicală în carnet şi să fie la zi cu viza F.R. Şah. În cazul că, din
motive obiective, unii participanţi nu se pot przenta la prima rundă, aceştia pot solicita
arbitrului, la înscriere, un bye cu remiză.
Înscrierile se pot face la dl. Grosu C. C-tin: Tel: 0751 / 788.475,
E-mail grosu_74@yahoo.com

