Trofeul Techirghiol 28.06 - 5.07 2018
Campionatele Naţionale veterani la şah clasic,
rapid, blitz şi dezlegări (M, F) 29.06 - 5.07 2018
Trofeul Techirghiol
Locaţia: Techirghiol, Sala de Sport Techirghiol
Organizatori: CS Sparta Techirghiol şi Consiliul Local Techirghiol, Primăria
Techirghiol, cu sprijinul DJS Constanța.
Sectiunea A (cu omologare FR Sah) Copii sub 12 ani, cu premii pe
categorii de vârstă, astfel :
a) sub 8 ani, băieţi şi fete
b) sub 10 ani, băieţi şi fete
c) sub 12 ani, băieţi şi fete
Sectiunea B (cu omologare FIDE) Open internaţional general, sistem
elveţian, 9 runde, cu omologare FIDE (Elo & norme) cu participarea
sportivilor din Rusia, Turcia, Bulgaria si Republica Moldova. Premii pentru
primele 5 locuri + cei mai buni 3 juniori, băieţi & fete (categoria de vârstă
14-18 ani) şi veterani (peste 60 ani). Fond total de premiere: 6.000 lei + 20%
din taxele de participare
Cu sprijinul Federaţiei Române de Şah, copiii participanţi la turneu vor
beneficia gratuit de analiza partidelor jucate, lecţii şi consultaţii din partea
unor antrenori renumiţi: Maestrul internațional Glodeanu Ioan şi Maestrul
internaţional Mircea Pavlov, antrenor emerit. Invitat de onoare este MMI
Constantin Ionescu, secretar general FRŞah. Acţiunea se va desfăşura zilnic
între orele 10.30-12.00 în Clubul de Şah Sparta Techirghiol, dotat cu
bibliotecă, computere, condiţii optime de antrenament şi pregătire, iar seara
după rundă la grădina sălii de joc se vor analiza partidele jucate.

Arbitri: IA Claudiu Iordache şi Octavian Moise
Sâmbătă, 30.06 (orele 9.30-11.30): Concurs de dezlegări (arbitru: DinuIoan Nicula), cu premii speciale pentru clasament general, juniori si seniori.
Taxe de participare:
Secţiunea A = 40 lei Secţiunea B = 55 lei Părinţii şi însoţitorii nu plătesc
taxă de participare! Pentru înscrieri, vă rugăm să contactaţi CS. Sparta
Techirghiol: Mircea Pavlov 0726190730; Remus Logofatu, presedinte club,
0721208554; Claudiu Iordache 0722513405; Niazi Culamet 0744518703.
Director de turneu: MI Pavlov Mircea, Antrenor emerit
PROGRAMUL TROFEULUI TECHIRGHIOL 2018
Sosirea şi înregistrarea participanţilor: 28.06.2018, începând cu ora 10.15,
Clubul Sparta Techirghiol Bulevardul Victoriei Nr 15, lângă terenul de
fotbal şi Sala de Sport.
Runda 1-Joi 28.06, ora 16.30; Runda 2-Vineri 29.06, ora 16.00; Runda 3Sâmbătă 30.06, ora 16.00; Runda 4-Duminică 01.07, ora 9.30; Runda 5Duminică 01.07, ora 16.30; Runda 6-Luni, 02.07, ora 16; Runda 7-Marţi
03.07, ora 16 .00; Runda 8-miercuri 04.07 , ora 16.00; Runda 9-joi 05.07,
ora 09.30. Festivitatea de premiere: 05.07, ora 14.30 ; după aceasta, la
solicitarea jucătorilor, se poate disputa un concurs de blitz de la ora 15.30

Campionatele Naţionale de şah clasic, rapid, blitz
şi dezlegări pentru veterani (M, F)
- sportivi născuţi înainte de 31.12.1968 La fiecare dintre finale, va avea loc un concurs unic la masculin
(sistem elveţian) şi un concurs unic la feminin (sistem turneu, dacă sunt
mai puţin de 9 participante). Cu excepţia cazului în care există doar o
singură participantă, concursurile masculin şi feminin nu se pot unifica.
Se vor face câte două clasamente la masculin şi, respectiv,
feminin: +50 şi +65 ani (sportivi născuţi înainte de 31.12.1953).
Un sportiv de +65 ani poate lua medalie şi la +50 ani, conform
Regulamentului adoptat prin Hotărârea 59/2015 a CD al FRŞah.
Se acordă diplome, medalii şi premii în valoare de 70% din încasări.
Este obligatoriu ca sportivii să deţină viza medicală la zi.
Finalele vor fi arbitrate de Dinu-Ioan Nicula, arbitru internaţional.

Timp de gândire:
Şah clasic: 90 minute KO + 30 secunde/mutare
Şah rapid: 15 minute KO + 12 secunde/mutare
Blitz: 3 minute KO + 2 secunde/mutare
Dezlegări: 120 minute
Criterii de departajare :
Sistem elveţian: a. Victoria directă (sau mica diagram, dacă sunt trei sau
mai mulţi sportivi aflaţi la egalitate de puncte), b. Buchholz, c. Sonneborn –
Berger, d. Vârsta mai mare.
Sistem turneu închis sau combinat: a. Victoria directă (sau mica diagramă
dacă sunt trei sau mai mulţi sportivi aflaţi la egalitate de puncte), b.
Sonneborn-Berger, c. Vârsta mai mare.
Dezlegări: a. Timpul de gândire mai mic utilizat, b. Numărul mai mare de
diagrame la care s-a punctate, c. Numărul mai mare de secvenţe de soluţii la
care s-a punctate, d. Vârsta mai mare.
PROGRAMUL FINALELOR CN VETERANI 2018
Vineri 29 iunie
Ora 15.45 – şedinţa tehnică
Ora 16.00 – şah clasic, runda 1
Sâmbătă 30 iunie
Ora 16.00 – şah clasic, runda 2
Duminică 1 iulie
Ora 9.30 – şah clasic, runda 3
Ora 16.30 – şah clasic, runda 4
Luni 2 iulie
Ora 16.00 – şah clasic, runda 5
Marţi 3 iulie
Ora 9.30 – dezlegări
Ora 16.00 – festivitate premiere dezlegări
Ora 16.15 – şah clasic, runda 6
Miercuri 4 iulie
Ora 9.30 – şah clasic, runda 7
Ora 14.00 – festivitate premiere şah clasic
Ora 16.00 – şah rapid, rundele 1-4
Joi 5 iulie
Ora 9.30 – şah rapid, rundele 5-7
Ora 14.00 – festivitate premiere şah rapid
Ora 15.00 – blitz, rundele 1-7
Ora 17.30 – festivitate premiere blitz

Cazarea se face la alegere, negociabil la :
1) SC Goe SRL, tel.0766 676 547, Doina Marcu (cazare completă)
2) Dl Munteanu, tel.0768 148 576 (posibil cazare completă)
3) Vila Rubin (central), tel.0744 518 703
4) Vila Golf (Dna Joiţa), tel.0724 581 569
5) Vila Bella prof. Stan Niculae, tel. 0744 586 378
6) Casa Ana Maria, tel.0726 193 007 (Ofelia)
7) Casa Mara, tel.0722 747 221
8) Vila Daniela, tel.0744 610 939
9) Vila Atlantis, tel. 0723 686 341
10) ComplexAnina, condiţii 4 stele, tel.0731 247 500
Masa poate fi servită la restaurantele Droma`s, Metropol, Fast Food, Goe,
Anina etc.

Secretar general
Constantin Ionescu

