CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE ŞAH

Say yes to chess

„ELISABETA POLIHRONIADE”
EDIȚIA 2019

Proiect susținut de

ACS Elisabeta Polihroniade, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi
Cercetării Ştiinţifice şi Federaţia Română de Şah, organizează în perioada
02-10 februarie 2019, la Băile Olăneşti, judeţul Râmnicu Vâlcea, Concursul
Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade”, ediția 2019.

Participanţi
•
•

•

Elevii care îndeplinesc criteriile de vârstă.
Fiecare şcoală sau club sportiv pot participa cu un număr nelimitat de jucători:
băieţi şi fete.

Categoria

Anul naşterii

7 ani

01 ian 2012 şi după

9 ani

01 ian 2010 şi după

11 ani

01 ian 2008 şi după

13 ani

01 ian 2006 şi după

15 ani

01 ian 2004 şi după

17 ani

01 ian 2002 şi după

Conducătorii de delegaţie vor prezenta pentru fiecare jucător un document
(carnet de elev) cu fotografie, cuprinzând: numele, prenumele, anul naşterii,
unitatea de învăţământ, sau un tabel oficial cu datele specificate anterior.

Program
Ziua

Data

Ora

Sâmbătă

02 februarie

14.00
21.00

Sosirea şi cazarea
Şedinţa tehnică

Duminică

03 februarie

16.00

Șah clasic (runda 1)

Luni

04 februarie

09.30
16.00

Şah rapid online
Șah clasic (runda 2)

Marți

05 februarie

09.30
16.00

Şah rapid online
Șah clasic (runda 3)

Miercuri

06 februarie

09.30
16.00

Şah rapid online
Șah clasic (runda 4)

Joi

07 februarie

09.30
16.00

Dezlegări
Șah clasic (runda 5)

Vineri

08 februarie

09.30
16.00

Blitz (rundele 1-7)
Șah clasic (runda 6)

Sâmbătă

09 februarie

16.00

Șah clasic (runda 7)

Duminică

10 februarie

10.00

Festivitatea de premiere

Format
•

În cadrul Concursului Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” vor avea
loc 3 turnee: șah clasic, șah rapid și blitz precum și un concurs de dezlegări.
•
Turneul de şah clasic, sistem elveţian, 7 runde, 75 de minute/40 de mutări, plus
15 minute pentru restul partidei, cu un increment de 30 de secunde pe mutare,
începând de la prima mutare.
•
Turneul de blitz, sistem elveţian, 7 runde, 3 minute cu increment de 2 secunde
pe mutare. Turneele de Blitz vor fi omologate FIDE.
•
Dezlegări, timp de gândire între 1h – 1h şi 30 min, în funcţie de categoria de
vârstă.
•
Turneul de şah rapid se va desfăşura online (pentru posesorii de conturi Epoli
2019), pe categorii de vârstă, băieţi şi fete (U07, U09, U11, U13, U15, U17) şi va
avea următorul format:
Turneul A (de calificare), în perioada 01 – 09 februarie (Băile Olăneşti).
Elevii clasaţi pe primele 3 locuri la fiecare categorie se vor califica pentru Turneul Final
Turneul B (de calificare), în perioada 04 – 17 martie.
Elevii clasaţi pe primele 3 locuri la fiecare categorie se vor califica pentru Turneul Final
Turneul Final, în perioada 29 – 31 martie la Căciulata, Hotel Traian,
turneu închis de şah rapid, sistem double-round, 15 minute plus increment de 10
secunde pe mutare.
Toţi cei şase jucători din fiecare categorie calificaţi la Turneul Final vor
avea gratuitate la cazare şi masă.
Câştigătorii fiecărei categorii vor primi titlul de Campion Naţional Şcolar
de Şah Online.

Premii
•

•
•

•

•

Anul acesta datorită suprapunerii datelor de desfășurare ale Campionatului
Mondial Școlar și ale Campionatului Național pentru Juniori, la rugămintea F R
Șah, am hotărât să oferim câștigătorilor gratuitate (cazare și masă) la
Campionatul European Individual Școlar de Șah, care se va desfășura în perioada
30 mai – 09 iunie în România, la Mamaia.
Toţi participanţii vor primi diplome de participare.
Câştigătorii fiecărei categorii la Turneul de șah clasic vor fi premiaţi cu o cupă,
medalie, diplomă şi gratuitate (cazare şi masă) la Campionatul European
Individual Şcolar de Şah 2019.
Elevii clasați pe locul al 2-lea la fiecare categorie (șah clasic) vor fi premiaţi cu
medalie, diplomă și gratuitate (cazare şi masă) la Concursul Naţional Şcolar de
Şah „Elisabeta Polihroniade” 2020, iar cei clasați pe locul 3 vor primii medalii și
diplome.
Elevii clasați pe primele 3 locuri la turneele de blitz și dezlegări, precum şi la
Turneul Final de şah rapid vor fi premiaţi cu diplome și medalii.

Regulament tehnic şah clasic
•
•

•
•

•

•

Partidele de şah vor fi jucate în conformitate cu sistemul elveţian în 7 runde.
Timpul de joc va fi în conformitate cu reglementările FIDE: 75 de minute/40 de
mutări, plus 15 minute pentru restul partidei, cu un increment de 30 de secunde
pe mutare, începând de la mutarea 1.
Orice jucător, care ajunge la tabla de joc la 30 de minute după startul rundei, va
pierde partida.
Toate turneele vor fi omologate F R Şah. Pentru aceasta toţi jucătorii trebuie să
fie legitimaţi şi să aibă vizele la zi (viza medicală şi viza FRŞah). Turneele care se
vor desfăşura în sistem elveţian vor fi omologate FIDE.
Jucătorii care nu au legitimaţie la startul competiţiei pot lua startul dacă prezintă
înainte de prima rundă toate formele necesare legitimării, inclusiv taxele
aferente.
Alte prevederi tehnice vor fi anunţate la şedinţa tehnică, iar în cazul unor grupe
cu un număr foarte mic de participanţi, arbitrul-şef va decide formula de
desfăşurare, inclusiv comasarea unor grupe.

Criterii de departajare
•
•

Sistem Elveţian: victoria directă/mica diagramă, coeficientul Buchholz, scor
progresiv, coeficientul Elo (CIV) mai mic.
Sistem Berger: victoria directă/mica diagramă, Sonneborn, coeficientul Elo (CIV)
mai mic.

Cazare şi masă
•
•

Băile Olăneşti – Hotel Parâng
Preţ cazare și masă:
Loc în cameră dublă –39 lei/zi
Cameră single – 63 lei/zi
Masă (meniu fix: mic dejun, prânz, cină) – 35 lei/zi
•
În cazul în care optați pentru bonuri valorice pentru masă (de la 45 până la 70 lei/zi),
timpul de așteptare este de minim 30 minute.
Tarifele de masă şi cazare includ TVA.
Achiziţia pachetului de 8 zile este obligatorie.
Fiecare jucător înscris în concurs (nu și însoțitorii) va achita contravaloarea unei
colecţii (6 numere) a Revistei române de șah Gambit, în valoare de 99 lei, şi vor primi
gratuit un cont ChessBase.
•
Elevii clasați pe locul al doilea la turneul de şah clasic al Concursului Naţional Şcolar
de Şah „Elisabeta Polihroniade”- ediția 2018, au gratuitate la cazare şi masă.
•
Deasemenea vor beneficia de gratuitate la cazare și masă elevii clasați pe primul loc
la Junior Kings Tournament ROMGAZ 2018.

Plata
•
•
•
•

Numerar (la sosire) sau prin transfer bancar:
A.C.S. Elisabeta Polihroniade, C.I.F. 23141777
Cont: RO57 RNCB 0090097052320001, BCR Sucursala Lipscani
(Copie ordin de plată la sosire)
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•
•
•
•
•
•
•

Organizatorul asigură tablele, piesele şi ceasurile de joc.
Cazarea se află în aceeaşi locaţie cu sala de joc şi sala de mese (Hotel Parâng).
Cazarea se va face în ordinea rezervărilor făcute la organizatori.
Organizatorul asigură sala de joc cu căldură, lumină şi linişte.
Organizatorul pune la dispoziţie, pe întreaga perioadă a concursului, servicii medicale pentru toţi
participanţii, pentru cazuri petrecute în timpul partidelor.
Organizatorul asigură securitatea participanţilor în spaţiul de cazare, sala de mese şi la sala de joc.
Pentru rezervări locuri de cazare şi înscriere în concurs: radusofran15@gmail.com
Notă: Completarea formularului de înscriere este obligatorie!
Tel. 0787 554 444
Data limită: 31 ianuarie 2019 ora 21.00.

Director Turneu
Radu Şofran
www.frsah.ro
www.elisabetapolihroniade.ro

