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Regulamentul competitiei de Sah 

 

 
 

Arsura, 08 decembrie 2019 

 

Data 

 
            08 decembrie 2019 2. Locul desfăşurării 

Scoala gimnaziala N.Ghe.   

Lupu Arsura 

3. 

Participanţi 

    Vor participa copii cu varsta sub 18 ani, cu domiciliul in judetul Vaslui, in special cei din 

mediul rural. 

4. Programul 

de activităţi 

al competiţiei 

      Şedinţa tehnică: 08 decembrie 2019, ora 10.00, la Scoala gimnaziala N. Ghe. Lupu 

Arsura. 

        08 decembrie, ora 11,00: Runda I                      08 decembrie, ora 12.30: Runda V 

        08 decembrie, ora 11,30: Runda II                    08 decembrie, ora 13,30: Runda VI 

        08 decembrie, ora 12,00: Runda III                   08 decembrie, ora 14,00: Runda VII 

                 08 decembrie, după ultima rundă, Premierea          

5. 

Regulament 

de 

desfăşurare 

       Întrecerea se va desfasura pe parcursul a 6 runde, în sistem elveţian, cu timp de gândire 

15 min. Criteriile de departajare vor fi: Buchholz mediu, Buchholz, Progresiv, Cele mai 

multe victorii.   

6. Premiere 

 5 categorii: sub 8 ani, 8 - 10 ani, 10-12 ani, 12-14 ani si peste 14 ani; baieti si fete; La 

fiecare categorie se premiaza primii 3 baieti si primele 3 fete astfel:  

              locul 1 = 1 ceas sah Garde Start + cupa, medalie si diploma; 

              locul 2 = 1 ceas sah Garde Start + cupa, medalie si diploma;               

              locul 3 = 1 set sah + cupa, medalie si diploma;               

        Toţi participanţii vor primi diplome, pizza si bauturi racoritoare! 

7. Arbitrajul         Arbitrii: Ursan Cornel Marius si Ciobanu Ginu;  

 8. Informaţii 

speciale  

Se pot primi două bye-uri în primele 2  runde , anunţând arbitrul.  

- Alte relaţii şi înscrierile la tel. 0767-802.543/ cornelmariusursan@yahoo.com, Ursan 

Cornel.   

                                                       Vă aşteptăm cu drag  

       

Presedinte ACS GAMBIT Husi 

       Ursan Cornel Marius 

 

“Start ONG este un program lansat de Kaufland România și implementat de 
Asociația Act for Tomorrow. Domeniile vizate sunt: educație, sănătate, mediu, 
social și cultural. Valoarea totală a programului este de 500.000 euro. Programul 
Start ONG este cel mai simplificat instrument de finanțare comunitară destinat 

ONG-urilor tinere si institutiilor non-administrative” 


