Nr.663/04.12.2018
SOLICITARE DE OFERTE PENTRU ORGANIZAREA

Campionatelor Naţionale individuale de copii, juniori şi tineret (8-20 ani)
15 - 26 aprilie 2019
Programul competiţiei :
ŞEDINŢA TEHNICĂ : 15 aprilie ora 21
CN ŞAH CLASIC : 16 - 23 aprilie, 9 runde, sistem elveţian (cu 1 rundă dublă, ultima runda dimineata).
Ritm de joc : 90 min /40 mutări + 15 min.KO + 30 sec/mutare ( 8-20 ani),
CN DEZLEGĂRI : 23 aprilie, după-amiaza (8 - 20 ani)
CN ŞAH RAPID : 24-25 aprilie, 3 reuniuni - 9 runde ; Ritm de joc : 15 min/jucător + 12 sec/mutare
CN BLITZ
: 25-26 aprilie, 2 reuniuni - 9 runde ; Ritm de joc : 3 min/jucător + 2 sec/mutare
Toate festivităţile de premiere vor avea loc în data de 26 aprilie.
Vă rugăm să ne înaintaţi în plic închis oferta Dvs. privind condiţiile de organizare în temeiul următoarelor sarcini:
1. CAZARE : cca 600 sportivi + cca 150 însoţitori
- tarif de cazare pentru 1 persoană în cameră cu 2 paturi
- tarif de cazare pentru cameră single sau în regim de single
-Distanţa faţă de sala de joc şi masă.
2. MASA: - Barem minim x 3 mese /pers/zi şi posibilitatea alocării de bonuri valorice.
Cina să poată fi servită, potrivit programului competiţiei, până la ora 21:30.
Distanţa faţă de cazare şi sala de joc.
3. SPAŢIU DE JOC pentru concurenţi (cca 300 mese) cu condiţii de acces delimitat, căldură, lumină şi linişte.
Organizatorul va asigura garniturile de piese, table şi ceasuri electronice pentru grupele 8 – 20 ani.
4. FORMULARE ŞI RECHIZITE pentru arbitraj şi secretariat.
5. SECURITATEA PARTICIPANŢILOR în spaţiile de cazare şi la sala de joc.
Se recomandă ca spaţiile de cazare, masă şi joc să se afle grupate.
6. SERVICII MEDICALE pentru participanţi în caz de urgente.
7. ASIGURAREA CHELTUIELILOR pe perioada desfăşurării competiţiei pentru:
-11 arbitri şah clasic, rapid, blitz, dezlegări (cazare, masă, transport, barem de arbitraj)
8. ASIGURAREA CUPELOR, MEDALIILOR ŞI DIPLOMELOR
9. În funcţie de solicitările venite din partea cluburilor sportive participante, vă rugăm să oferiţi posibilitatea asigurării
la aceleaşi tarife a unei forme de pregătire centralizată, premergătoare competiţiei.
Menţionăm că taxa de organizare pentru finalele de juniori (sportivi, însoțitori) este: şah clasic 35 lei/pers;
șah rapid 15 lei/pers, blitz 10 lei/pers, dezlegări 10 lei/pers .

În vederea stabilirii locaţiei de desfăşurare a competiţiei, vă rugăm ca până la data de 11 ianuarie 2019,
ora 11:00 să ne înaintaţi în plic închis oferta Dvs. (plicurile trebuie primite efectiv la federaţie până la acel
termen).
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