
 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ŞAH ALBA 

vă invită să participaƫi la turneul de şah clasic pentru juniori şi seniori cu rating <1600 

OPENUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA, 1-3 NOIEMBRIE 2019 

Organizator: Asociaƫia Judeƫeană de Şah Alba   

Parteneri: Hotel Transilvania, Consiliul Judeţean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Florea 

Grup, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură „Augustin Bena” Alba, SC Energo 

Impex SRL Aiud, SC Iomir SRL 

Locația: Hotel Transilvania Alba Iulia  

Participanţi: Pot participa jucători legitimaţi cu rating FIDE <1600 in limita a 50 de participanti 

Sistem de joc: 6 runde, sistem elveƫian, ritm de joc 60 minute/jucător/partidă. 

Turneul se omologhează la FIDE (rating şah clasic) şi F.R.Şah (CIV) 

Programul competiţiei 

1 noimbrie  Validarea înscrierilor 1 nov 8.15 – 8.45, R1 9.00,  R2  11.00 

2 noiembrie  R3 9.00, R4 11.00 

3 noiembrie  R5 9.00, R6 11.00, Festivitatea de premiere 14.00 

Participanţii au dreptul la un BYE (0,5p) în oricare dintre primele 4 runde. 

Taxa de participare: 50 lei 

Premii clasamentul general: I – 300 lei + cupă     II – 200 lei    III – 100 lei 

Premii speciale: U8 – 80 lei + cupă, U10 – 80 lei + cupă, U 12 – 80 lei + cupă, U14 – 80 lei + cupă,  

                            Feminin – 80 lei + cupă,  S50 – 80 lei + cupă, S65 – 80 lei + cupă 

Se vor acorda medalii primilor 3 clasaţi în clasamentul general şi la cele 6 secţiuni cu premii speciale 

(U8, U10, U12, U14, Fem, S50, S65) şi diplome tuturor participanţilor 

Participanƫii vor trebui să achite odată cu taxa de participare şi viza anuală pe anul 2019 (15 lei pentru 

copii sub 10 ani, 25 lei pentru juniori 10-20 de ani, 35 lei pentru seniori 20-60 ani, 15 lei pentru 

veterani 60+, 10 lei pentru persoane cu dizabilităƫi) sau să prezinte dovada plăƫii vizei anuale la 

F.R.Şah în cazul în care au achitat-o deja, în caz contrar nefiind înscrişi în concurs.   

Jucătorii nelegitimaƫi care doresc să participe la concurs se pot legitima în ziua concursului achitând 

valoarea taxei de legitimare (15 lei) şi contravaloarea vizei anuale pe anul 2019 menƫionată mai sus.   

Pentru înscrierea la turneu şi informații despre cazare şi masa vă rugăm să îl contactaƫi pe:  

Marius Ceteraș 0745 633 805  marius.ceteras@gmail.com  

Inscrierea la turneu se face până în data de 29 octombrie 2019 orele 20 prin email sau SMS, 

menționând numele, clubul şi anul naşterii. Validarea înscrierilor se face în intervalul orar menƫionat 

în program. Jucătorii nelegitimaƫi care doresc să se legitimeze se vor prezenta la turneu cu o copie a 

actului de identitate!  

Vineri şi sâmbătă seara începând cu orele 2030 participanţii la turneu vor putea asista la lecturi 

şahiste oferite de mari maeştri, maeştrii internaţionali şi antrenori experimentaţi prezenţi la 

Openul Internaţional al României.  

De asemenea participanţii pot asista la ultimele 3 runde ale Openului Internaţional al României 

care se desfăşoară la Alba Iulia în perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2019 
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