INVITAȚIE
Federația Română de Șah în colaborare cu Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria, organizează,
în perioada 1 – 8 octombrie 2017, la Victoria, jud. Brașov
Campionatul Național pe echipe – Divizia B (seria Nord-Vest)
Condiții tehnice de înscriere și participare:
Regulamentul competiției poate fi consultat la adresa:
http://www.frsah.ro/2014/regulamente/Regulament.CN.echipe.seniori.2014.pdf
Componența echipelor: 3+1 junior + 3 rezerve
Promovează prima clasată. Înscrierea este liberă!
Se vor acorda diplome de participare la toate echipele și medalii echipelor clasate pe
locurile I, II, III.
Anunțarea loturilor la FRȘah și la clubul organizator se va face cu cel puțin 15 zile înainte de
începerea competiției.
Taxa de participare a fiecarei echipe (percepută de FRȘah) este de 100 lei / echipă.
Taxa de organizare este de 50 lei / persoană (sportivi, antrenori, însoțitori), conform listelor
transmise.
Programul campionatului:
Ședința tehnică: 1 octombrie 2017 ora 20:30 în sala Casei de Cultură Victoria, str. Victoriei, nr.1.
Sala de joc: Casa de Cultură Orașul Victoria, str. Victoriei, nr.1.
Materialele șahiste (garnituri șah și ceasuri electronice) sunt asigurate de organizatori.
Echipele se vor prezenta cu carnetele de legitimare vizate la zi.
Tarife cazare și masa:
Cazare: Hotel-Restaurant Central Orașul Victoria.
- camera cu trei paturi
90 lei/noapte
- camera cu două paturi
60 lei/noapte
- camera single cu pat matrimonial
50 lei/noapte
Capacitatea totală de cazare : 70 locuri
Cămin in regim hotelier: Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat din Orașul Victoria la
prețul de 20 lei/pat, în garsoniere cu 6 paturi, cu baie proprie.
Masa: Restaurant Central: pensiune completă la 45 lei/zi/persoană, tip bufet suedez.
Plata taxei de organizare se face în numerar la clubul organizator.
Plata taxei de participare se poate face în numerar sau prin OP anticipat în contul FRȘah,
CIF 4203652, cont IBAN: RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008, BCR –Sucursala Unic
Informații și rezervări
Bârsan Ioan tel: 0741 142 841 - club organizator
Popa Vasile tel: 0772 252 747 e-mail <vasilepopa29@yahoo.com> – club organizator
Bularca Cristin tel: 0722 218 031 Hotel-Restaurant Central
Pentru validarea dreptului de participare este obligatorie achitarea serviciilor de cazare și masă,
a taxei de organizare pentru toate persoanele (sportivi, însoțitori) și a taxei de participare până
cel târziu la ora începerii ședinței tehnice.
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