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Nr. 467 / 24.09.2019 

 
 

Solicitare de oferte pentru organizarea  
Campionatelor Naţionale Individuale  

de şah rapid, blitz şi dezlegări pentru seniori 
 
 

Vă aducem la cunoştinţă faptul că în şedinţa din 22 septembrie 2019 Consiliul 
Director a hotărât demararea procedurii de atribuire a organizării Campionatelor 
Naţionale Individuale pentru seniori la şah rapid, blitz şi dezlegări. 

În vederea stabilirii localităţii de desfăşurare a competiţiei, vă rugăm să ne înaintaţi 
o ofertă scrisă privind asigurarea condiţiilor de organizare, în temeiul următoarelor sarcini: 

 

Campionatele Naţionale Individuale pentru seniori -  șah rapid, blitz și 
dezlegări,  6 - 8 decembrie 2019 
 

1. Tarif de cazare (pentru sportivi + însoţitori, total cca. 150 pers.): cost 1 pers. în cameră cu 2 paturi 
şi în regim de single (variantele cu sau fără masă); 

2. Masa: barem mediu (3 mese/pers./zi) și cu opțiunea de bonuri valorice; 
3. Asigurarea spaţiului de joc gratuit pentru concurenţi (cca. 75 mese), cu condiţii de temperatură 

adecvată, luminozitate, linişte şi acces delimitat; 
4. Asigurarea gratuită de rechizite pentru arbitraj, calculator şi imprimantă;  
5. Asigurarea securităţii participanţilor în spaţiile de cazare şi în sala de joc, precum şi a serviciilor 

medicale pentru participanţi în cazuri de îmbolnăvire; 
6. Acoperirea sejurului de 2 zile (cazare + masă), transportului şi baremului de arbitraj pentru 3 

arbitri – 2 pentru șah rapid și blitz + 1 pentru dezlegări; 
7. Asigurarea cupelor, medaliilor şi a unui fond de premiere de minim 5000 lei. 

 

  Taxele de participare sunt: 15 lei/participant la şah rapid, 10 lei/participant la blitz şi 10 

lei/participant la dezlegări. 

  Taxele de organizare sunt: 25 lei/participant la şah rapid, 15 lei/participant la blitz și 10 

lei/participant la dezlegări. 

 

 

Secretar general 

Constantin Ionescu 

 


