
Concurs de şah clasic Cupa“Flower Power” 
BUZǍU 13-15 Martie 2020 

 

CSAN BUCUREŞTI şi FLOWER POWER CLUB CAFÉ organizează în perioada 13-15 
martie un concurs de şah clasic. 

Timp de joc: 60 minute/ jucător. 

Sistem de joc:elveţian. 

Loc desfăşurare: Buzău, Bulev.Gării, nr.6 ,bloc Istriţa, parter, cafenea FLOWER POWER 
CLUB. 

Taxa participare 100 lei/ jucător, cash la înscriere sau ȋn contul domnului Nicola Daniel: 
RO05 INGB 0000 9999 0996 8153. 

Fond premiere: 3500 lei + cupe, medalii, diplome şi alte premii surpriză. 

CLASAMENT GENERAL 

Loc 1 - 700 lei     Loc 5 – 300 lei 

Loc 2 – 500 lei     Loc 6 –  200 lei 

Loc 3 – 400 lei     Loc 7 –  150 lei 

Loc 4 – 350 lei      Loc 8 –  100 lei 

Copii născuţi 2006 sau mai mici 

Loc 1 – 250 lei  

Loc 2 – 150 lei  

Loc 3 – 100 lei  

Veterani peste 60 ani Loc 1 -  100 lei  

Pierzătorul norocos - 100 lei  

Jucătorul aiurit - 100 lei  

Premiile pierzatorul norocos si jucatorul aiurit se trag din căciula Andreei, la care  pot 
participa numai jucătorii prezenţi la premiere, fără cei care au cȃştigat premii la alte 
categorii, care nu intră ȋn tragere. 

 



 

Programul de joc: 

Vineri       13.03.2020 – ora 18:00 runda 1 

Sambata  14.03.2020 – ora 09:30 runda 2 

Sambata  14.03.2020 – ora 12:00 runda 3 

Sambata  14.03.2020 – ora 15:30 runda 4 

Duminica 15.03.2020 – ora 09:30 runda 5 

Duminica 15.03.2020 – ora 12:00 runda 6  

Duminica 15.03.2020 – ora 14:30 runda 7 

Duminica 15.03.2020 – ora 17:00 premierea 

Toti concurenţii care vor participa la competiţie vor primi ȋn zilele de 14 şi 15 martie 
cȃte o cafea, ceai sau suc,  iar la prȃnz cȃte o pizza sau salată grecească gratis. 

Se poate acorda un bye cu jumătate de punct ȋn primele 3 runde. 

Arbtrul competitiei Radu Sofran 

Inscrieri si informaţii suplimentare: radusofran@gmail.com 

                                                             Nr. telefon 0787554444. 

Nu se fac ȋnscrieri in ziua competiţiei. 

Înscrierile se fac ȋn limita a 34 locuri, ȋn ordinea inscrierii. 


