
                                          
         
                                            

CUPA CRISADE PITEȘTI, ED. A IV-A  
    29 februerie - 01 martie 2020 
6 runde - Ritm de joc 60 min KO +30sec./mutare 

Turneul este omologat FIDE pentru rating ELO și F.R.Șah. 
 

 Competiția este dedicată sportivilor legitimați fără limită de vârstă, dar 
pot participa doar sportivi cu Elo sub 2200; 
 Loc de desfășurare: Fundația Culturală Ilfoveanu, mun. Pitești, Str. Armand 
Călinescu, nr. 2, jud. Argeș. 

PROGRAMUL COMPETIŢIEI 
Ședința tehnică: Sâmbătă 29 februarie 2020, ora 09.30, la  sala de joc. 
  

Programul rundelor: 
Runda I -  Sâmbătă 29 februarie 2020, ora 09.45; 

Runda II - Sâmbătă 29 februarie 2020, ora 14.00;  

Runda III - Sâmbătă 29 februarie 2020, ora 17.30; 

Runda IV - Duminică 1 martie 2020, ora 09.00; 

Runda V - Duminică 1 martie 2020, ora 12.30; 

Runda VI - Duminică 1 martie 2020, ora 15.30; 

Festivitatea de premiere: Duminică 1 martie 2020, ora 18.30. 

 Concurenții pot solicita bye (0,5 puncte) la maximum 2 partide în primele 4 
runde. 
 Înscrierea participanților se face telefonic până la data de 28.02.2020, ora 
20.00, la numărul de telefon 0763669187 ori prin email pe adresa 
adelina.toculet@yahoo.com urmând a se achita contravaloarea taxelor de 
participare și organizare la locul de desfășurare a competiției. Taxa de participare 
este de 60 lei, iar taxa de organizare este 50 de lei. Nu se fac înscrieri în ziua 
începerii concursului. 
 Sportivii legitimați la Clubul de Șah Noul Regat Crisade Pitești nu plătesc 
taxa de organizare. 



 Premiile la Campionatul CRISADE sunt garantate în cazul participării a 
minimum 40 de participanți.  
 Organizatorul își rezervă dreptul de a suplimenta premiile. 

 Premii: 
v General: Locul I = 500 lei+cupă+medalie+diplomă; 

 Locul II=400 lei+cupă+medalie+diplomă; 
 Locul III=300 lei+cupă+medalie+diplomă; 
 Locul IV=200 lei + medalie+diplomă; 
 Locul V=150 lei + medalie+diplomă; 
 Locul VI=120 lei + medalie+diplomă; 

v Feminin: Locul I =400 lei+cupă+medalie+diplomă, 
 Locul II = 300 lei+medalie+diplomă, 
 Locul III = 200 lei+medalie+diplomă; 
 Locul IV=120 lei + medalie+diplomă; 

v General U14: Locul I = 120 lei+ cupă+medalie+diplomă, 
 Locul II = medalie+diplomă, 
 Locul III = medalie+diplomă; 

v General U12: Locul I = 120 lei+ cupă+medalie+diplomă, 
 Locul II = medalie+diplomă, 
 Locul III = medalie+diplomă; 

v General U10: Locul I = 120 lei+ cupă+medalie+diplomă, 
 Locul II = medalie+diplomă, 
 Locul III = medalie+diplomă; 

v Elo U 1800: Locul I = 200 lei +medalie+diplomă; 
Locul II = 150 lei+cupă+medalie+diplomă; 

   Locul III = 120 lei+cupă+medalie+diplomă; 
v Elo U 1600: Locul I = 120 lei +medalie+diplomă; 
v Elo U 1400: Locul I = 120 lei +medalie+diplomă; 
v Elo U 1200: Locul I = 120 lei +medalie+diplomă; 
v Veterani: Peste 55 ani: Locul I = 120 lei+diplomă; 

                 Peste 65 ani: Locul I = 120 lei+diplomă. 
 În paralel cu Campionatul CRISADE se va desfășura și un concurs neomologat de șah 
pentru elevii sub 12 ani nelegitimați, intitulat CRISADE JUNIOR. Această competiție se va 
desfășura în data de 29 februarie 2020, începând cu ora 10.30, în aceeași locație, dar într-un 
spațiu distinct, 5 runde, timp de gândire 15 min+12 sec, iar taxa de participare este de 50 de 
lei.  
  Premii „Turneul CRISADE JUNIOR”: 

v Locul I = cupă+medalie+diplomă, Locul II = cupă+medalie+diplomă, Locul III = 
cupă+medalie+diplomă – la categoriile General Masculin și Feminin. 

 Premiile pot fi decernate și la categoriile U10 și U8 masculin și feminin, cu condiția să fie cel puțin 
4 jucători la categoria respectivă. Festivitatea turneului CRISADE JUNIOR va fi sâmbătă 
29.02.2020, la ora 14.00. 

De asemenea, în momentul înscrierii participanții își exprimă acordul pentru cedarea drepturilor 
de proprietate ale imaginilor foto sau video captate de către reprezentanții C.S.S. Noul Regat 
Crisade Pitești în cadrul competiției, precum și de către persoanele autorizate Mass-media, 



implicate în activitățile specifice pentru promovarea sportului minții. 
      

Informaţii suplimentare în legătură cu  
acces la sala de joc, transport etc. vă putem oferi  

la numărul de telefon 0763.669.187 – director turneu - Adelina Toculeț 


