
 
Asociaţia „Club Sportiv 

Napocensis Activ” 

vă invită la turneul de şah 

Napocensis Rapid 

- ediţia 33 - 
Cluj-Napoca, 29 februarie 2020 

 

 
1. Structura turneului: Open general pentru sportivii legitimaţi la Federația 

Română de Şah. Turneul se raportează la FIDE şi FR Şah. 

 

2. Sistemul de joc și durata: 

Turneul se va desfăşura pe durata a 7 runde, în sistem open elveţian. 

Durata partidei va fi de 2 x 15 min + 3 sec increment / mutare. 

Toţi jucătorii au dreptul la un Bye (jumătate de punct) în primele 4 runde ale 

turneului. Pentru acesta, jucătorii trebuie să anunţe arbitrul înaintea începerii rundei 

respective. 

Criteriile de departajare vor fi: Buchholz, numărul de victorii şi performanță 

rating.  

 

3. Programul rundelor: 

 

Runda 1 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 10:00 

Runda 2 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 10:40 

Runda 3 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 11:20 

Runda 4 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 12:00 

Runda 5 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 12:40 

Runda 6 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 13:20 

Runda 7 - Sâmbătă - 29.02.2020, ora 14:00 



 

Şedinţa tehnică va avea loc în data de 29.02.2020 de la ora 09:45. 

Festivitatea de premiere va avea loc în data de 29.02.2020 la jumătate de oră de la 

încheierea ultimei runde. 

 

Sala de joc: Biblioteca Județeană Octavian Goga, Cluj, str. Dorobanților 

nr.104, Cluj-Napoca 

 

4. Premii: Fond total de premiere – 1500 de lei 

 

 Clasament general: Locul I      – 400 de lei + diplomă 

                                 Locul II    – 250 de lei+ diplomă 

                                 Locul III   – 150 de lei+ diplomă 

 

  Premii speciale:     Sub 2000 –  Locul I  100 de lei+ diplomă 

                                            

                                 Sub 1800 – Locul I  100 de lei + diplomă 

                                                     

                                 Sub 1600 – Locul I  100 de lei + diplomă 

 

                                 Sub 1400 – Locul I  100 de lei + diplomă 

 

                                 Veterani (>50 ani) –  100 de lei + diplomă                                

                                 Veterani (>65 ani) –  100 de lei+ diplomă 

                                 Copii (sub 12 ani)  – 100 de lei + diplomă 

 

Premiile nu se cumulează, (se optează pentru cel mai bun premiu pe care îl poate 

câştiga jucătorul respectiv), iar premiile speciale se acordă dacă participă minim 3 

jucători ai acestei categorii de premiu. Premiile generale sunt garantate de către 

organizatori indiferent de numărul de participanți. 

 

5. Taxa de participare: 

 

General – 60 RON 

Copii şi juniori (sub 16 ani) – 50 RON 

Peste 60 de ani – 50 RON 

IM, WIM, GM, WGM – nu plătesc taxă de participare! 

 

6. Nota specială: Organizatorii își rezervă dreptul de a selecta jucătorii. Cei care au 

avut un comportament sportiv neadecvat la turneele trecute organizate de clubul 



“Napocensis Activ” sau alte grupări sportive (de exemplu: retragere nemotivată din 

turneu fără anunțarea în prealabil a arbitrului), nu vor fi primiți în concurs. 
 

7. Informaţii suplimentare şi înscrieri: 

 

napocensis.activ@gmail.com 

 

Pop Ioan                  - tel. 0745377108 

Kedves Lóránd        - tel. 0728003136 

 

Jucătorii care doresc, pot să se legitimeze la “ACS Napocensis Activ”, fiind necesare 

următoarele documente: copie după actul de identitate, 2 fotografii tip legitimație, 

plata taxelor de legitimare (taxă primă legitimare, carnet de legitimare, taxă anuală).  

Informații în legătură cu taxele FRȘah se pot vizualiza la: http://frsah.ro/wp-

content/uploads/2019/11/Taxe-FRSah-aprobate-1-1.pdf 

Pentru participarea în concurs, toți jucătorii trebuie să aibă achitată viza FRȘah pe 

2020, viza se poate achita la fața locului, înainte de începerea turneului.  
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