
                                               
                                                           
 

                                         ASOCIAŢIA MUNICIPALA DE SAH BUCUREŞTI 
Str.Tintea Nr. 10, Sector 1, Bucuresti; CIS: B/B/00004/2001 
Tel.: 0722285241; Email:grig.trache@yahoo.com 

                             

                                                                                          
 

Campionatul Capitalei de Sah Rapid, Blitz și Dezlegări 
pe anul 2019 

 
Asociatia Municipala de Sah Bucuresti impreuna cu RIN Grand Hotel, va 

invita in perioada de 07-08 decembrie 2019 la Campionatul Capitalei Sah Rapid, 
Blitz și Dezlegări 2019. Concursul se va disputa in sala Barcelona, de la etajul XIII 
al hotelului. 

Dezlegări juniori : Sâmbătă 07.12.2019 începând cu ora 10.00, grupe de 
varsta, 8 (doar concurenti care stiu sa noteze mutarile !), 10, 12 și 20 de ani, baieti, 
fete separat. Timp de gândire – 1h (8 si 10 ani), 1h,15 min (12 si 20 de ani), taxa 
de participare – 20 lei. Primul sportiv legitimat la un club bucurestean din 
clasamentul general este desemnat si Campion al Capitalei pe anul 2019, locurile 
2 si 3 fiind de asemenea medaliati in Campionatul Capitalei. 

Dezlegări seniori : Sâmbătă 07.12.2019 începând cu ora 12.00. Timp de 
gândire – 1h,30 min. taxa de participare – 20 lei. Premii – Cupe și medalii.  Primul 
sportiv legitimat la un club bucurestean din clasamentul general este desemnat si 
Campion al Capitalei pe anul 2019, locurile 2 si 3 fiind deasemenea medaliati in 
Campionatul Capitalei. De asemenea, vor fi desemnati campioni ai Capitalei 
ocupantii locului I la Seniori +50 ani si +65 ani, precum si ocupanta locului I la 
feminin, primii 3 de la fiecare sectiune fiind de asemenea medaliati 

 

Blitz : Sâmbătă 07.12.2019 începând cu ora 16.00, 9 runde, sistem elvetian, 
cu 3 min + 02 secunde de jucator. Taxa de participare este de 60,00 lei de 
jucator. Numar maxim de sportivi: 80 de jucatori ! Sahistii cu titlul de MMI sunt 
scutiti de taxa de participare. 

Premii: Clasament General: Locul I-350 lei; Locul II-250 lei; Locul III-150 lei. 
Premii speciale: Feminin: Locul I-150 lei; Locul II-125 lei; Locul III-100lei; Seniori 
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+50 ani:Locul I-150 lei; Locul II-125 lei; Locul III-100 lei; Seniori +65 ani: Locul I-150 
lei; Locul II- 125 lei; Locul III-100 lei. Premiile nu se cumuleaza si sunt acordate 
indiferent de apartenenta sportivilor la cluburi, iar titlurile de campioni si 
medaliile aferente primelor 3 locuri la fiecare sectiune vor fi acordate doar 
sportivilor legitimati la cluburile bucurestene. Criterii de departajare: bucholtz, 
berger, progresiv. 

Sedinta tehnica: sambata 07 decembrie 2019, orele 15:30. 

Program de joc: sambata 07 decembrie 2019, incepand cu ora 16:00. 

Festivitatea de premiere: 07 decembrie 2019, orele 19:30. 

Turneul va fi trimis la F.R.Sah pentru omologare FIDE. 

 

Șah Rapid 

7 runde, sistem elvetian, cu 10 min + 12 secunde de jucator. Taxa de participare 
este de 80,00 lei de jucator. Numar maxim de sportivi: 80 de jucatori ! Sahistii cu 
titlul de MMI sunt scutiti de taxa de participare. 

Premii: Clasament General: Locul I-450 lei; Locul II-300 lei; Locul III-150 lei. 
Premii speciale:Feminin: Locul I-175 lei; Locul II-150 lei; Locul III-125 lei; Seniori 
+50 ani:Locul I-175 lei; Locul II-150 lei; Locul III-125 lei; Seniori +65 ani: Locul I-175 
lei; Locul II- 150 lei; Locul III-125 lei. Premiile nu se cumuleaza si sunt acordate 
indiferent de apartenenta sportivilor la cluburi, iar titlurile de campioni si 
medaliile aferente primelor 3 locuri la fiecare sectiune vor fi acordate doar 
sportivilor legitimati la cluburile bucurestene. Criterii de departajare: bucholtz, 
berger, progresiv. 

Sedinta tehnica: duminica 08 decembrie 2019, orele 09:30. 

Program de joc: duminica 08 decembrie 2019, incepand cu ora 10:00. 

Festivitatea de premiere:  duminica 08 decembrie 2019, orele 15:30. 

Turneul va fi trimis la F.R.Sah pentru omologare FIDE.   

           Inscrierile se fac la Georgescu Gabriel: email: gg17sah@gmail.com 
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