
 

 

CAMPIONATUL EUROPEAN DE ȘAH  

FEMININ INDIVIDUAL 2020 

Mamaia, România, 31 mai – 13 iunie  

 

REGULAMENT GENERAL 

     1. Organizatori 
Federația Română de Șah, Asociația Județeană de Șah Constanța și Asociația Sportivă 

Mind Games & Events, sub egida Federației Europene de Șah. 

2. Locul de desfășurare, perioada și programul 
 

Campionatul se va desfășura în Mamaia, România, de la 31 mai (ziua sosirii) până la 
13 iunie (ziua plecării). Locul de desfășurare și hotelul oficial al turneului va fi Hotel 
Ramada**** situat în stațiunea Mamaia, municipiul Constanța. 
 
Programul turneului este următorul: 

Duminică 31 mai  Ziua sosirii 

Luni 1 iunie 10:00 Ședința tehnică 

Luni 1 iunie 14:30 Festivitatea de deschidere 

Luni 1 iunie 15:00 Runda I 

Marți 2 iunie 15:00 Runda II 

Miercuri 3 iunie 15:00 Runda III 

Joi 4 iunie 15:00 Runda IV 

Vineri 5 iunie 15:00 Runda V 

Sâmbătă 6 iunie 15:00 Runda VI 

Duminică 7 iunie Ziua liberă Tur de oraș 

Luni 8 iunie 15:00 Runda VII 

Marți 9 iunie 15:00 Runda VIII 

Miercuri 10 iunie 15:00 Runda IX 

Joi 11 iunie 15:00 Runda X 

Vineri 12 iunie 14:00 Runda XI 

Vineri 12 iunie 20:30 Festivitatea de premiere 

Sâmbătă 13 iunie  Ziua plecării 



 
      3. Participare 
 
Al 21-lea Campionat European de Șah Feminin Individual este deschis tuturor 

jucătoarelor ce reprezintă Federații de șah membre ale Federației Europene de Șah 

(ECU), indiferent de titlu sau rating. Aplicațiile trebuie trimise de către federațiile 

naționale. Numărul de participante per federație nu este limitat. Jucătoarele cu FIDE ID 

înregistrate în Federația Bulgară de Șah vor trimite individual aplicațiile de participare și 

vor juca sub steagul ECU. 

Prin înregistrare, fiecare jucătoare confirmă participarea la ediția 21 a EIWCC 2020, 

parte a ciclului de Campionat Mondial și a luat la cunoștință de Regulamentele de 

Turneu ale ECU, Codul de etică al FIDE și regulile anti-cheating ale ECU și FIDE, și 

acceptă condițiile privind participarea așa cum sunt acestea descrise în Regulamentul 

General al Campionatului.   

       4. Sistem și ritm de joc 
 
Campionatul se joacă în Sistem elvețian, conform cu Regulamentele de Turneu ECU și 

Legile șahului ale FIDE. Ritmul de joc este de 90 de minute pentru 40 de mutări plus 30 

de minute pentru restul partidei, cu un increment de 30 de secunde pe mutare începând 

de la prima mutare. Timpul de întârziere admis este de maxim 15 minute de la începutul 

rundei.   

        5. Clasament și criterii de departajare 
 
Ordinea jucătoarelor care încheie cu același număr de puncte va fi stabilită prin 

aplicarea criteriilor de departajare conform cu regulile FIDE pentru Cupa Mondială 

Feminină https://handbook.fide.com/files/handbook/WWorldCup2022Regulations.pdf 

(Anexa 2) valabile pentru toate concursurile de calificare pentru ciclul campionatului 

mondial.  

       6. Calificare și premii 
 
Ediția 21 a EIWCC este concurs de calificare pentru Cupa Mondială Feminină 2022 a 

FIDE. Conform noilor regulamente publicate recent de FIDE, ce definesc pentru 2022 

un ciclu de 3 ani (2020, 2021, 2022), și deciziilor anterioare ale board-ului ECU, cel 

puțin 8 jucătoare se vor califica. Următorul board ECU (de la finalul lunii ianuarie 2020) 

poate decide și anunța locuri suplimentare, având în vedere noile reguli FIDE.   

 
 
 
 

https://handbook.fide.com/files/handbook/WWorldCup2022Regulations.pdf


Fondul total de premiere este de 60.000 Euro. Se acordă 20 premii în Euro astfel: 
 

 Clasament final: 

Loc  Premiu              Loc  Premiu  

1     10.000                11        1.800          

2      8.000                 12        1.700 

3      6.000                 13        1.600 

4      4.000                 14        1.500 

5      3.000                 15        1.400 

6     2.500                  16        1.300 

7     2.000                  17        1.100 

8     2.200                  18        1.000 

9     2.000                  19        1.000 

10   1.900                  20        1.000 

 Premii speciale ACP (Asociația Șahiștilor Profesioniști) 

Conform înțelegerii dintre ACP și ECU, se vor acorda 5 premii suplimentare (1000 Euro 
fiecare, 5000 Euro în total) pentru primii 5 clasați Membri Premium ai ACP care nu au 
câștigat un premiu mai mare în Campionat. 

 Distribuția premiilor 

O jucătoare poate câștiga un singur premiu, cel mai mare posibil.  

Conform cu articolul D.4.5 al Regulamentelor de Turneu ECU, premiile vor fi împărțite în 
mod egal între jucătoarele care obțin același număr de puncte în casamentul general. 

Premiile speciale nu vor fi împărțite, ci vor fi acordate conform criteriilor de departajare. 

Conform cu articolul B.14.1.1 al Regulamentelor de Turneu ECU, dacă o jucătoare care 
obține un premiu nu este prezentă la festivitatea de premiere, premiul în bani va fi redus 
cu 20%, cu un minim de 100 Euro.  

        7. Arbitri și Comisia de Apel 
Numirile Arbitrului Șef și ale membrilor Comisiei de Apel vor fi anunțate în timp util. 



        8. Procedura de Apel 
Apelurile împotriva deciziilor Arbitrului Șef trebuie depuse în scris Președintelui Comisiei 

de Apel în cel mult 1 oră după încheierea partidei. Apelul trebuie însoțit de suma de 200 

Euro, ca un depozit al apelantului. Dacă apelul este acceptat, suma va fi returnată 

imediat. Dacă apelul este respins, depozitul va fi cedat către ECU. Apelul trebuie depus 

de către sportivă. Deciziile Comisiei de Apel sunt finale.   

         9. Înscrierea 
Aplicația și taxa de înregistrare de 100 Euro trebuie trimise pentru fiecare participant 

(jucătoare și persoane acreditate) înainte de 10 aprilie 2020 (data-limită de înscriere). 

Înscrierile trimise cu întârziere după 10 aprilie pot fi acceptate de organizatori în limita 

disponibilității și o suprataxă de înscriere întârziată de 100 Euro ar putea fi aplicată.  

 
        10. Taxa de participare ECU 
În conformitate cu regulile ECU, jucătoarele cu titlurile de GM, IM, FM, WGM și WFM 
trebuie să achite o taxă de participare de 65 Euro/persoană, iar celelalte jucătoare 
trebuie să achite o taxă de participare de 130 Euro/persoană. ECU va factura federațiile 
naționale pentru participanți. Taxa ECU trebuie achitată de către federații în contul 
bancar al ECU înainte de începerea competiției. Dacă taxa de participare pentru o 
sportivă nu este achitată până la sfârșitul rundei 2, jucătoarea nu va fi împerecheată în 
rundele următoare. 

Taxa ECU trebuie achitată în contul ECU: 

Bank: Credit Suisse, Postfach 357, CH-6301 Zug 

Account number: 1835105-42 

Holder: European Chess Union 

National Bank Code: 4835  

BIC: CRESCHZZXXX 

IBAN Code: CH3604835183510542000 

       11. Cazarea 
Toate jucătoarele, invitații și persoanele însoțitoare sunt invitate să se cazeze în hotelul 
oficial Hotel Ramada****.   
Costurile de cazare (cazare și masă completă regim bufet) sunt următoarele: 

Preț persoană (Euro) Single Loc în dublă 

4*RAMADA HOTEL 
(camera 38 mp) 

75 59 

                                                Apartament pentru 2 persoane: 145 Euro/zi. 
 

Rezervările și un avans de minim 30% pentru serviciile hoteliere (cazare și masă) 

trebuie făcute înainte de 10 aprilie 2020. Această sumă este nereturnabilă. 

Plata integrală pentru serviciile hoteliere trebuie realizată până la 15 mai. 



Ofertă specială: pentru jucătoarele care vor fi cazate în hotelul oficial și care vor fi 

participat la Campionatul European de Șah Individual din Slovenia ce se încheie pe 30 

mai, organizatorii oferă 1 noapte cu mic dejun gratuită (30 mai) în hotelul Ramada.  

        12. Plățile pentru serviciile hoteliere și inscriere 
Plățile pentru serviciile hoteliere și pentru înscriere trebuie efectuate astfel: 
Banca: Alpha Bank, România 
BIC: BUCUROBU 
IBAN: RO66BUCU1032235340758RON pentru plăți în LEI 
Beneficiar: Asociația Sportivă Mind Games & Events, CIF 35321534 
Adresa beneficiarului: Strada Sirenelor nr. 35, sector 5, București, România. 
Plătitorul va achita comisioanele bancare. 

         13. Diverse 
Codul vestimentar ECU, regulile anti-cheating FIDE și ECU, Codul de etică al FIDE și 
Codul de fair-play al ECU se aplică în Campionat. 
Blitz-urile pot fi utilizate doar în primele 10 minute ale rundelor. În sala de joc numai 
jucătorii, arbitrii și oficialii sunt acceptați (inclusiv comentatorii, fotografii). Arbitrul șef 
poate acorda accesul și altor persoane. 
Jucătoarele premiate vor acorda interviuri și sesiune foto pentru minimum 15 minute 
după ultima rundă și după festivitatea de premiere. 
În timpul concursului vor fi furnizate servicii medicale conform regulilor FIDE și ECU. 

        14. Informații despre transport și viză 
Organizatorii oferă transfer gratuit de la aeroportul, gara și autogara Constanța pentru 
jucătoare și persoanele înregistrate. 
Transferul de la aeroportul Otopeni-București și aeroportul Varna (Bulgaria) este de 
90Euro/dus-întors.   
Jucătoarele și persoanele înregistrate, care au nevoie de viză, sunt rugate să 

contacteze organizatorii până la 10 aprilie 2020, iar organizatorii vor furniza invitația 

pentru viza după efectuarea plăților corespunzătoare. 

        15. Secretariatul Campionatului 
Informațiile oficiale pot fi găsite pe website-ul oficial al evenimentului 

www.ecuwomen2020.ro, email: ecuwomen2020@gmail.com 

Contact: 
www.frsah.ro, romanianchessfederation@yahoo.com. 

Director de Turneu: IO Elena Cristian 0723 309 101 

Federația Română de Șah:   

GM Constantin Ionescu       

 Secretar General 
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