Festivalul de șah
- Zilele Municipiului Craiova 07- 09 iunie 2019
Primăria Municipiului Craiova, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport
Dolj și Asociația Club Sportiv Rokada Craiova vă invită să participați, în
perioada 07- 09 iunie 2019, la Festivalul de șah ”Zilele Municipiului Craiova”
ce va avea loc în incinta Centrului Multifuncțional din Craiova, strada Târgului
nr.26 .
Turneul A- șah clasic : Open-competiție dedicată copiilor legitimați sub
14 ani (băieți și fete) 7 runde-Ritm de joc 2x60 min.+30 sec./mutare;
Turneul B- șah clasic: Open, pentru copiii legitimați sub 10 ani (băieți și
fete) 7 runde-Ritm de joc 2x60 min. +30 sec./mutare;
Turneul C -: Open, pentru copiii nelegitimați sub 14 ani(băieți și fete) 6
runde- Ritm de joc 30 min./partidă;
Fiecare jucător are dreptul la 2 bye-uri în primele 5 runde cu condiția
anunțării arbitrului până la ședința tehnică.
Criteriile de departajare : 1.Rezultatul direct sau mica diagramă ;
2.Bucholtz tăiat( se elimină cel mai slab rezultat); 3.Sonneborn-Berger;
4.Punctajul progresiv ; 5.Numărul mai mare de victorii.
Timpul de întârziere la partidă este de maximum 30 de minute.
Turneele de șah A și B sunt omologate FIDE și F.R.Șah. Materialul
sportiv este asigurat de organizator.
PROGRAMUL COMPETIŢIEI= pentru Turneele A și B
Ședința tehnică: Vineri 07 iunie 2019, ora 13.30 la sala de joc.
Programul rundelor:
Runda I -Vineri 07 iunie 2019, ora 14.00;

Runda II -Vineri 07iunie 2019, ora 17.30;
Runda III -Sâmbătă 08 iunie 2019, ora 09.30;
Runda IV -Sâmbătă 08 iunie 2019, ora 14.00;
Runda V -Sâmbătă 08 iunie 2019, ora 17.30;
Runda VI -Duminică 09 iunie 2019, ora 09.00;
Runda VII -Duminică 09 iunie 2019, ora 12.00.
Festivitatea de premiere: după terminarea ultimei runde .
Turneul C: ședința tehnică Sâmbătă 08 iunie 2019 ora 10.00 urmată de
inceperea rundelor I-VI la ora 10.00; Festivitatea de premiere: după
terminarea ultimei runde .
Înscrierea participanților se face telefonic până la data de 06.07.2019, ora
17.00, la numărul de telefon 0746042440 sau prin email pe adresa
tureacemil@yahoo.com .
Taxa de participare+organizare este de 80 lei pentru turneele A și B, iar
pentru Turneul C se percepe o taxă de participare de 40 lei. Sportivii
medaliați cu aur, argint sau bronz la campionatele naționale de copii și juniori
de la Călimănești-Căciulata, ediția 2019 la șah clasic, rapid sau blitz, nu
plătesc nici un fel de taxe.
Premii:
Turneul A general:Locul I=500 lei, Locul II=350 lei, locul III=200 lei;
Fete Locul I : 250 lei;
U12 băieți:Locul I=200 lei, locul II=150 lei, locul III =100 lei; U12 fete:Locul I
=150 lei;
Turneul B general:Locul I =200 lei, Locul II =150 lei, locul III =100 lei.
U 10Fete:Locul I =150 lei;
U8:Locul I=200 lei, locul II=150 lei, locul III =100 lei.U8 Fete:Locul I=100 lei
Lucky Winner –50 lei – Lucky loser- 50 lei -prin tragere la sorți a jucătorilor
care nu s-au încadrat în premiile de mai sus.Toți jucătorii clasați pe podium
vor primi cupe, medalii și diplome.
Turneul C: la toate categoriile(U14,U12,U10 și U8) Locul I
cupă+medalie+diplomă, Locul II medalie+diplomă, locul III
medalie+diplomă (Băieți și Fete). Premiile nu se cumulează și sunt
garantate în cazul participării a minimum 40 de participanți/turneu.
Organizatorii își rezervă dreptul de a comasa turneele A și B și a
suplimenta premiile.
Participanții pot opta pentru orice variantă de cazare și masă.Organizatorii
vă pot ajuta să găsiți cazare și masa la prețuri rezonabile.
Informaţii suplimentare vă putem oferi la numărul de telefon 0746042440–
director turneu Emil Tureac.
Vă așteptăm cu drag la această competiție.

