
 

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ŞAH ALBA 
 

vă invită să participaƫi la turneul de şah rapid pentru juniori şi seniori 
 

REGELE ŞAHULUI – ediƫia a 3-a 
OCNA MUREŞ 24 IANUARIE 2020 

 

 

Organizator: Asociaƫia Judeƫeană de Şah Alba  
 

Parteneri: Primăria Ocna Mureş, Palatul Copiilor Alba – Clubul Copiilor Ocna Mureş, Casa de Cultură „Ion 

Sângereanu” Ocna Mureş 
 

Locația: Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Ocna Mureş  
 

Structura turneelor (între orele 8-12 secƫiunile pt jucători nelegitimaƫi, între 11.30-17.00 pt legitimaƫi) 

A. Seniori legitimați. Participanƫii vor juca un turneu open, sistem elveƫian 6 runde, ritm de joc 15 

minute/jucător/partidă + 10 secunde/mutare. Turneul se omologhează la FIDE (rating şah rapid) 

Se vor acorda medalii primilor trei clasaƫi în clasamentul general şi la secƫiunile veterani 50+ şi 65+ şi 

diplome tuturor participanƫilor. Premii clasamentul general: I – 150 lei II – 100 lei III – 60 lei 

Taxa de participare 30 lei (elevii din cadrul Clubului Copiilor Ocna Mureş nu plătesc taxa de participare). 

Program: 11.30 – 12.00 validarea inscrierilor; 12.00 – 15.30 rundele turneului; 15.30 – 16.00 festivitatea de premiere  
 

B. Juniori sub 20 ani legitimați. Participanƫii vor juca un turneu open, sistem elveƫian 6 runde, ritm de joc 

15 minute/jucător/partidă + 10 secunde/mutare. Turneul se omologhează la FIDE (rating şah rapid) 

Se vor acorda medalii primilor trei clasaƫi în clasamentul general şi la secƫiunile sub 8 ani, sub 10 ani, sub 12 

ani, sub 16 ani şi diplome tuturor participanƫilor. Premii clasamentul general: I – 100 lei II – 70 lei III – 50 lei 

Taxa de participare 25 lei (elevii din cadrul Clubului Copiilor Ocna Mureş nu plătesc taxa de participare). 

Program: 11.30 – 12.00 validarea inscrierilor; 12.00 – 16.30 rundele turneului; 16.30 – 17.00 festivitatea de premiere  
 

 C. Juniori sub 20 ani nelegitimați şi juniori legitimați fără rating FIDE cu CIV 1001. Participanƫii vor fi 

repartizaƫi în cinci grupe în funcție de vârstă (sub 8 ani, sub 10 ani, sub 12 ani, sub 14 ani şi sub 20 ani) şi 

vor juca 4-5 runde în sistem elveƫian sau turneu, ritm de joc 15 min/jucător/partidă. 

Se vor acorda medalii primilor trei clasaƫi pentru fiecare grupă în parte şi diplome tuturor participanƫilor. La 

această secƫiune nu se plăteşte taxă de participare. Turneul nu se omologhează la F.R.Şah 

Program: 8.15 – 9.00 validarea inscrierilor; 9.00 – 11.30 rundele turneului; 11.30 – 12.00 festivitatea de premiere  
 

D. Seniori nelegitimați. Participanƫii vor juca un turneu open, sistem elveƫian 4-5 runde, ritm de joc 15 

minute/jucător/partidă. Se vor acorda medalii primilor trei clasaƫi şi diplome tuturor participanƫilor. La 

această secƫiune nu se plăteşte taxă de participare. Turneul nu se omologhează la F.R.Şah 

Program: 8.15 – 9.00 validarea inscrierilor; 9.00 – 11.30 rundele turneului; 11.30 – 12.00 festivitatea de premiere  
 

Participanƫii la secƫiunile A şi B vor trebui să achite odată cu taxa de participare şi viza anuală pe anul 

2020 (25 lei pentru copii sub 10 ani, 30 lei pentru juniori 10-20 de ani, 35 lei pentru seniori 20-60 ani, 

20 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 secƫiunile A sau B se pot legitima în ziua concursului 

achitând valoarea taxei de legitimare (35 lei) şi contravaloarea vizei anuale pe anul 2020 menƫionată mai sus.  
 

Pentru înscrierea la turneu şi alte informații vă rugăm să îi contactaƫi pe: 

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

Prof. Florin Ioan Oprea 0746 157 085 ioanflorin_oprea@yahoo.com  
 

Inscrierea la turneu se face până în data de 22 ianuarie 2020 orele 20 prin email sau SMS, menționând 

numele, clubul/şcoala/grădiniƫa şi anul naşterii. Validarea înscrierilor se face în intervalul orar 

menƫionat în program. Copiii nelegitimaƫi se vor prezenta la turneu cu o copie a actului de identitate! 

 

Distanƫe de la Ocna Mureş faƫă de principalele oraşe din zonă: Aiud 23km, Turda 28km, Teiuş 36km, Alba Iulia 

52km, Cluj-Napoca 58km, Sebeş 68km, Târgu Mureş 74km, Cugir 89km, Orăştie 98km, Simeria 115km, Deva 

122km, Sibiu 127km, Bistriƫa 141km, Oradea 206km, Miercurea Ciuc 214km, Braşov 237km, Arad 305km 
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