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INVITAŢIE
Federaţia Română de Şah în colaborare cu C.S.Jeco Centrocoop,
C.S.Tinerii Maeştri Bucureşti şi S.C.Călimăneşti-Căciulata S.A., organizează în perioada
26 martie- 6 aprilie 2018 în staţiunea Călimăneşti-Căciulata, Campionatele Naţionale de
şah pentru copii, juniori şi tineret (8-20 ani) la şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări.
PROGRAMUL CAMPIONATELOR
ŞEDINŢA TEHNICĂ : 26 martie, ora 21 (ultimele înscrieri până pe 27 martie, ora 11)

C.N. ŞAH CLASIC : 27 martie - 3 aprilie, 9 runde, sistem elveţian cu o rundă dublă în ziua de
29 martie (rundele 3 și 4 vor începe la 9:30 respectiv 16:00). Se joacă zilnic de la ora 15:00,
iar ultima rundă de la ora 9:30.
Ritm de joc : 90 min./40 mutări + 15 min.KO + 30 sec./mutare (grupele 8-20 ani);
C.N.DEZLEGĂRI : 3 aprilie - începând cu ora 15:00 (grupele: 8 - 20 ani)
C.N. ŞAH RAPID : 9 runde, Ritm de joc 15 min./jucător +12 sec./mutare
4 aprilie – ora 9:30 (rundele 1, 2, 3); ora 16:00 (rundele 4, 5, 6)
5 aprilie – ora 9:30 (rundele 7, 8, 9);
C.N. BLITZ : 9 runde, Ritm de joc 3 min./jucător + 2 sec./mutare
5 aprilie – ora 16:00 (rundele 1, 2, 3, 4);
6 aprilie – ora 9:00 (rundele 5, 6, 7, 8, 9)
În cazul unor grupe cu max.14 jucători (şah clasic, rapid, blitz), arbitrul şef va decide formula de disputare.

Toate festivităţile de premiere vor avea loc în data de 6 aprilie, ora 12:30 .
Se asigură material sportiv pentru concurs: şahuri, table şi ceasuri digitale (la toate categoriile).

TARIF - CAZARE ŞI MASĂ
CAZARE :
HOTELURI: Oltul, Cozia, Căciulata, Central

- Camera dublă
:
38 lei/zi/loc
- Camera în regim single
:
70 lei/zi/pers.
- Apartament
:
120 lei/zi
MASA : Oltul, Cozia, Caciulata, Central
- Pensiune completă
: 45 lei/zi/pers.
- Pensiune completă
: 40 lei/zi/pers.
- Card valoric (bv)
: 40 lei/zi/pers.(timp de așteptare minim 30 minute)
(se plătește taxa de 6 lei/zi/pers)
Cina va fi servită, potrivit programului competiţiei, până la ora 21:30.
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CONDIŢII DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE
Taxa de participare (percepută de FRŞah) / sportiv :
- 25 lei – şah clasic ; 15 lei – şah rapid ; 10 lei – blitz ; 10 lei – dezlegări
PLATA TAXEI DE PARTICIPARE : prin OP anticipat până la data de 19 martie, în
contul : F.R.Şah – CF 4203652 ; RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 -BCR Unic București,
sau numerar pana la sedinta tehnica.
Taxa de organizare / sportiv, antrenor, însoţitor :
- 35 lei – şah clasic ; 15 lei – şah rapid ; 10 lei – blitz ; 10 lei – dezlegări
PLATA SERVICIILOR DE CAZARE, MASĂ și TAXA DE ORGANIZARE :
se vor plăti prin OP anticipat până la data de 19 martie 2018 în contul :
C.S. Tinerii Maeştri Bucureşti - CF 14412915 :
RO17 CECEB 50338 RON 0650 108 – CEC Sucursala Cotroceni-București,
sau în numerar la sosire.
ATENŢIONARE : Pentru validarea dreptului de participare este obligatorie achitarea
serviciilor de cazare, masă şi a taxei de organizare pentru toate persoanele (sportivi,
antrenori, însoţitori), a taxei de participare şi a vizelor FRŞah (cu prezentarea carnetelor).
TERMEN LIMITĂ DE ÎNSCRIERE LA CAZARE : 12 MARTIE !
Notă : Pentru înscriere și rezervare este obligatorie completarea formularului anexat !

INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI
Tel.: 0723 309 101 ;
e-mail : lili_cristian2000@yahoo.com

I.O. ELENA CRISTIAN

Secretar general
Constantin Ionescu
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