
 C.S. Sergentul Vaslui 

Organizează Concursul Regional de Şah 

 

 
Ediţia a XII -a 

Data 

 
26 – 28 iulie 2019 2. Locul desfăşurării Vaslui, Clubul Prietenia 

3. Participanţi 
      Vor participa sportivi din: Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti, alţi şahişti din judeţul Vaslui şi din 

ţară precum şi invitaţi din oraşele Ungheni şi Nisporeni - R. Moldova. 

4. Programul 

de activităţi al 

competiţiei 

      Şedinţa tehnică: 26 iulie 2018, ora  12,30, la Clubul Prietenia                    OPEN  B ( 6 runde ): 

26 iulie, ora 14,00: Runda I      27 iulie, ora 16,30: Runda V                          Sâmbătă R1, R2, R3;            

26 iulie, ora 17,30: Runda II    28 iulie, ora 10,00: Runda VI                         Duminică: R4, R5, R6. 

27 iulie, ora 10,00 Runda III    28 iulie, ora 13,30: Runda VII 
27 iulie, ora 13,00: Runda IV 28 iulie, după ultima rundă, Premierea la Arena Şah (imag din subsol)       

5. 

Regulamentul 

de desfăşurare 

       Întrecerea se va desfasura pe parcursul a 7 runde, în sistem elveţian, OPEN GENERAL,  cu 

timp de gândire 61 min. KO + 30 sec/mutare/juc. (jucători cu Elo sub  2200) cu omologare FIDE, şi 
OPEN B, copii ≤ 12 ani, 6 runde, cu timp de gândire 61 min/jucator/partida, cu omologare FR Sah. 

Criteriile de departajare vor fi: Buchholtz mediu, Buchholtz, Progresiv, Cele mai multe victorii .  

6. Premiere 

OPEN GENERAL: Seniori:   - locul I = cupă + medalie + 350 lei; 

                                                   - locul al II – lea  =  medalie + 250 lei; 
                                                   - locul al III – lea =  medalie +  200 lei;  

                                                   - locul al IV – lea = 150 lei; 

                                                   - locul al V – lea =  100 lei.  
                                Veterani: +50: locul I= 100 lei + medalie, locurile II şi III = medalii 

                                                +65: locul I= 100 lei + medalie, locurile II şi III = medalii 

Elo 1701 – 1900: locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 

Elo 1501 – 1700: locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 
Elo 1301 – 1500: locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 

Elo 1001 – 1300: locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 

OPEN B: locul I = cupă + medalie, locurile II şi III = medalii 
Copii 12 ani - locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 

Copii 10 ani - locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 

Copii   8 ani - locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 

Fete - locul I = medalie + set pix şi stilou Daco Parker, locurile II şi III = medalii 
Toţi participanţii vor primi diplome şi alte surprize plăcute oferite de organizatori ! 

7. Arbitrajul         Arbitrul principal: Baban Cătălin Dumitru; Arbitru secund: Ursan Cornel Marius 

 8. Informaţii 

speciale  

- Jucătorii se vor prezenta cu table, piese şi ceasuri de şah, precum şi cu legitimaţiile vizate la zi; 

- Taxa de participare:OPEN GENERAL = 30 lei şi OPEN B = 20 lei; 
- Organizatorii vor oferi cafea şi apă plată în fiecare zi de concurs precum şi alte surprize deosebite; 

- Sportivii invitaţi din Ungheni şi Nisporeni vor beneficia de sejour gratuit;                                               

- Cazarea sportivilor se poate face, contracost, 40 lei/zi la DJST Vaslui, tel. 0235-361.501; sau la 

Liceul “Ştefan Procopiu” 30 lei, tel. 0731-345.516  

- Masa poate fi servită la liber, în diverse locaţii din Vaslui.                                                                                                          
Se pot primi două bye-uri cu remize în primele 2  runde , anunţând organizatorul.  

- Alte relaţii şi înscrierile la tel. 0751-788.475 sau grosu_74@yahoo.com                                                                                    

Vă aşteptăm cu drag “Pe drumul de costişe ce duce la Vaslui” 
                                                                                                                                           Preşedinte CS Sergentul                                                                                                                                                                                           

mailto:grosu_74@yahoo.com

