MEMORIALUL MIHAIL BREAZ
ALBA IULIA, 26 NOIEMBRIE 2017
Turneu de şah rapid pentru copii sub 12 ani, în memoria maestrului Mihail Breaz
Organizatori: Federația Română de Șah, Consiliul Judeţean Alba.
Parteneri: Școala gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia, Hotel Transilvania, Clubul Municipal de Şah Alba
Iulia, Asociaţia Judeţeană de Şah Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Fundația Comunitară Alba, Muzeul
Național al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, Liceul de Arte „Regina Maria” Alba
Iulia, Florea Grup, Ziarul Unirea, Tao Media, SC Oma Grup Instal SRL Alba Iulia, SC Iomir SRL Aiud, SC
Energo Impex SRL Aiud.
Locația: Școala gimnazială „Avram Iancu” Alba Iulia.
Program:
10.00 – 10.30 Validarea inscrierilor participanților.
10.30 – 11.00 Sedința tehnică şi festivitatea de deschidere.
11.00 – 14.15 Rundele turneului.
14.30 – 15.00 Festivitatea de premiere.
Participanți: pot participa copiii născuţi după 1 ianuarie 2005, legitimați sau nelegitimați.
Structura turneelor:
Copiii legitimați cu rating FIDE sau CIV peste 1001 vor juca in trei turnee open separate (sub 8 ani, sub
10 ani si sub 12 ani), care se raportează la FIDE pentru calculaţia rating (şah rapid). Se vor acorda premii
pentru fiecare grupă în parte şi premii speciale pentru copiii sub 6 ani. Opţional, în aceste turnee se pot
înscrie şi copii fără rating FIDE şi CIV 1001.
Copiii nelegitimați şi copiii legitimați fără rating FIDE cu CIV 1001 vor fi repartizati în grupe de 4-6
copii, în funcție de vârstă (într-o grupă vor fi copii născuţi în acelaşi an sau în 2 ani consecutivi) şi vor juca
în sistem turneu fiecare cu fiecare în cadrul grupei lor. Se vor acorda premii pentru fiecare grupă în parte.
Sistem de joc: elvețian 5 runde pentru openul copiilor legitimați cu CIV > 1001, respectiv turneu pentru
grupele de copii nelegitimați sau legitimați cu CIV 1001 (grupele de 4-6 copii).
Ritm de joc: 15 minute/jucător/partidă.
Premii: Se vor acorda medalii primilor clasați din fiecare grupă, diplome şi premii-surpriză tuturor
participanților.
Taxe de participare: 20 lei.
Pentru înscrierea la turneu şi alte informații legate de obiective turistice de vizitat în Alba Iulia, posibilități
de cazare şi servirea mesei va puteți adresa directorului de turneu:
Ceteraș Marius: tel.: 0745 633 805 ; E-mail: marius.ceteras@gmail.com.
Inscrierea la turneu se face până în data de 23 noiembrie 2017 orele 20 prin email sau SMS,
menționând numele copilului, şcoala/gradinița sau clubul şi data naşterii. Confirmarea înscrierilor şi
plata taxei de participare se vor face în data de 26 noiembrie 2017 în intervalul orar 10.00 – 10.30.
Copiii se vor prezenta la turneu cu copie a actului de identitate!
Informații turistice despre Alba Iulia: www.visitalbaiulia.ro

