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CAMPIONAUTUL MUNICIPIULUI CONSTANŢA - ediţia a 66-a 

„Memorial Gheorghe Mititelu” 

12 – 13 octombrie 2019 

 Organizatori: Asociaţia Judeţeană de Şah & Acs Juniorul Constanţa. 

 Istoric: 

 Prima ediţie cu 20 jucători, s-a jucat în anul 1953 la cazinoul din Constanţa şi a fost 

căştigată de candidat-maestru Moise Israel, performanţă ce o va repeta şi la 

următoarele două ediţii. 

 Un record al acestui campionat îl va realiza Constantin Vasile care în anii următori 

va cuceri 12 titluri de campion: 1960, 1962, 1963, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971, 

1972, 1974, 1980 şi 1990). 

 Din anul 2017 Campionatul se desfăşoară sub titulatura “Memorial Gheorghe 

Mititelu”, în semn de respect pentru unul dintre cei mai reprezentativi șahisti ai 

Constanței. 

 Campionul ultimei ediții: Cristian David (Axiopolis Cernavodă). 

 Loc de desfășurare și perioada: 12 – 13 octombrie 2019, la Complex Cleopatra Mamaia. 

 Mod de desfășurare:  

 Turneul A: open, 8 runde, sistem elvețian, omologat FIDE (șah rapid). Toți 

participanții trebuie să fie legitimați și cu viza anuală plătită la F.R. Șah 

 Turneul B: copii ≤ 12 ani (născuți 2007 și mai mici), neomologat. 

 Timpul de joc: 15 min. + 10 sec. / jucător / partidă 

 Program: 

 Ședința tehnică:12 octombrie, 09.00. 

 Rundele 1-4: 12 octombrie, 10.00 – 14.00. 

 Rundele 5-8: 13 octombrie, 09.30 – 13.30. 

 Premierea: 13 octombrie, 14.00. 

 Taxe participare: 30 lei. Sunt scutiți de taxă MMI, MI și MF. 

 Premii:  

 Turneul A: 80% din taxele de participare. În funcție de nr. de participanți vor fi și 

premii pentru clasament general, veterani, juniori ≤ 14 ani, feminin. 

 Turneul B: În funcție de nr. de participanți se vor acorda  cupe, medalii și diplome 

în clasamentul general și pe categorii de vârstă. 
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