
 

I  N  V  I  T  A  Ţ  I  E        

  

Federaţia Română de Şah în colaborare cu CS Tinerii Maeștri București,  organizează                                   

în perioada 4, 5, 6 și 12 octombrie 2019 la București 

Campionatul Naţional pe echipe - Divizia B - seria Sud 

Condiţii tehnice de înscriere şi participare : 

Regulamentul competiţiei poate fi consultat la adresa:   

http://www.frsah.ro/2014/regulamente/Regulament.CN.echipe.seniori.2014.pdf  

Componenţa echipelor: 3 + 1 junior + 3 rezerve  

Înscrierea este liberă ! Promovează prima clasată. 

Ritm de joc: 90 min.KO + 30 sec./mutare  

 Se vor acorda diplome și trofee echipelor clasate pe podium.     

Anunţarea loturilor la FRŞah se va face cu cel puţin 15 zile înainte de începerea competiţiei.  

Taxa de participare a fiecărei echipe (percepută de FR Şah) este de 100 lei / echipă   

Taxa de organizare este de 50 lei / persoană (sportivi, antrenori, însoţitori).  

Programul campionatului : 

Şedinţa tehnică: vineri 4 octombrie 2019  ora 17:00  în sala de joc strada Mihail Moxa nr.9, Sect.1 

Runda 1 –vineri 4 OCT ora 17:30 , Runda 2–sâmbătă 5 OCT ora 10, Runda 3 –sâmbătă 5 OCT ora 16,     

Runda 4 –duminică 6 OCT  ora 10, Runda 5–duminică 6 OCT ora 16,                                                             

Runda 6– sâmbătă 12 OCT ora 10, Runda 7– sâmbătă 12 OCT ora 16 

Sala de joc:  sălile de joc în complexul din strada Mihail Moxa, nr.9, Sector 1 București 

Materialele şahiste  (garnituri şah şi ceasuri electronice) sunt asigurate de organizatori !             

Echipele se vor prezenta cu carnetele de legitimare vizate la zi și cu viza medicală.  

Tarife cazare şi masă : 

 Cazare: La cerere la  Căminul studențesc Moxa  

 Masa  : La cerere la cantina Moxa 

Cazarea și masa nu sunt obligatorii ! 

  Plata taxei de organizare şi a serviciilor: se face în numerar la organizator sau prin OP 

anticipat în contul : C.S. Tinerii Maeştri Bucureşti - CF 14412915                                   

                           RO17 CECEB 50338 RON 0650 108  –  CEC Sucursala Cotroceni, București. 

 Plata taxei de participare se poate face în numerar sau prin OP anticipat în contul FRŞah,                              

CIF: 4203652, cont IBAN: RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008, BCR - Sucursala Unic. 

Informaţii şi rezervări:  

IO Elena Cristian  0723 309 101 ; email: lili_cristian2000@yahoo.com 

  Pentru validarea dreptului de participare, este obligatorie achitarea  taxei de organizare pentru toate persoanele 

(sportivi, însoţitori) şi a taxei de participare, până cel târziu la ora începerii şedinţei tehnice. 

SECRETAR  GENERAL, 

CONSTANTIN IONESCU 

 

http://www.frsah.ro/2014/regulamente/Regulament.CN.echipe.seniori.2014.pdf

