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INVITAȚIE 
 “CUPA MĂRȚIȘOR” 

 

Avem onoarea de a vă invita să participați la a zecea ediție a Festivalului de șah „Cupa Mărțișor”, organizată 

de Școala de șah „Jocul Celor 3 Cai” și A.C.S. “Jocul Celor 3 Cai” – București. Festivalul va avea loc în perioada    

29 Februarie 2020, la Hotel Caro, situat în Bulevardul Barbu Văcărescu nr. 164A, sector 2, București și se adresează 

juniorilor până în 20 ani. 

Festivalul de Șah “Cupa Mărțișor”, individual de copii și juniori, se va desfăşura după următorul 

regulament: 

           ȘAH RAPID: se desfășoară în perioada  29 Februarie 2020 

SISTEMUL DE JOC: Open Elvețian 7 runde 

TIMP DE JOC: 15 minute pentru fiecare jucător                    

GRUPE DE VÂRSTĂ: 8 (grupa de 8 ani inseana toti copii cu varsta pana in 8 ani – de la 3 la 8 

ani) , 10, 12, 14 și pana la 20 ani (grupele cu puțini participanți vor fi comasate sau se formează numai 

dacă se strânge numărul minim de jucători) 

TAXĂ ORGANIZARE + PARTICIPARE:  70  lei  

FOND PREMIERE: Diplome, Medalii, Trofee baieti – fete separat. 

ÎNSCRIERILE rezervări se fac pe adresa de e-mail: festivalcupamartisor@yahoo.com 
 până pe data de 29.02.2020, iar înscrierea efectivă se face la sala de joc, între orele 08.30 – 09.30 în 

ziua începerii concursului. Pentru înscriere este necesar să transmiteți pe adresa de e-mail de mai sus 

numele și data nasterii jucătorului, precum și clubul unde este legitimat. 

ȘEDINȚA TEHNICĂ: Sâmbătă, 29.02.2020, începând cu ora 09.45 

            PROGRAMUL RUNDELOR:   

                                 RI -  RVII,  –  Sâmbătă, 29.02.2020  – începând cu ora 10.00  

            FESTIVITATEA DE PREMIERE: Sâmbătă, 29.02.2020  – ora 16.15. 

            Pentru întrebări și detalii: Director turneu, Victor Surdu, telefon: 0753.164.688/ 0757.833.322,  

email : festivalcupamartisor@yahoo.com 
 


