
REGULAMENTUL  CAMPIONATULUI  NAŢIONAL 

DE COMPOZIȚIE ȘAHISTĂ PE ANUL 2020 
 
 
 

1. Organizarea competiției 
 
 
1.1 Campionatul Naţional de compoziție șahistă (denumit CNCȘ, în cele ce 

urmează) are o periodicitate anuală. 
 

1.2 Autoritatea organizării, desfăşurării şi omologării CNCȘ aparţine Federației 

Române de Șah, în al cărei calendar competițional este înscris, cu sprijinul 

Comisiei Centrale de Compoziție Șahistă. 

 
1.3  La CNCȘ pot lua parte doar sportivi de cetățenie română sau oficial rezidenți în 

România, legitimați la cluburi active, afiliate la Federația Română de Șah. În 
momentul înscrierii, participanții trebuie să aibă achitată viza FRȘah pentru anul 
în care se desfășoară CNCȘ.  

 
 
1.4  CNCȘ se desfășoară în sistem open. 
 
 

1.5  CNCȘ este prevăzut pe opt secțiuni, similare celor de la Campionatele Mondiale 

individuale de compoziție șahistă: 

a) direct 2# 

b) direct 3# 

c) direct n# (n>3) 

d) studii 

e) ajutoare 

f) inverse 

g) feerice 

h) retro  

 

1.6 Nu se admite contopirea a două sau mai multe secțiuni.                         

 

1.7 La fiecare secțiune se atribuie titlul de campion al României. Nu există un număr 
minim de participanți care să condiționeze acordarea titlului național la o secțiune. 
 
1.8 Prima clasată în cadrul unei secțiuni primește titlul de campioană a României la 

feminin, la respectiva secțiune. 
 
1.9 Nu se acordă distincții separate în funcție de vârstă. 
 
1.10 Nu se desemnează un campion absolut al României la compoziție șahistă. 
 



 
1.11 Federația Română de Șah nominalizează directorul de turneu al CNCȘ 2020, 

care trebuie să fie arbitru internațional sau să dețină un titlu internațional la 
compoziție șahistă. Directorul de turneu coordonează buna desfășurare a CNCȘ 
2020, inclusiv respectarea graficului calendaristic și asigură legătura cu arbitrii 
nominalizați. 

 
1.12 Directorul de turneu nu are drept de participare, în calitate de concurent, la 

CNCȘ 2020. 
 
 

2.  Participarea 
 
 
2.1 Nu se percepe taxă de participare la CNCȘ 2020. 

 
2.2 Un participant se poate înscrie la un număr nelimitat de secțiuni. Înscrierea se 

poate face doar în nume propriu. 
 
 
2.3 La o secțiune, un sportiv poate participa cu maximum 3 compoziții (probleme sau 

studii), care au apărut în România sau peste hotare, în decursul anului 2019 (în 
format print sau online), în publicații oficiale. 

 
2.4 Se admit în concurs și compozițiile participante la Cupa Mondială 2019, precum 

și cele participante la turneele prilejuite de Congresul Mondial de Compoziție 
Șahistă din anul 2019, cu condiția să fi fost publicate în referatele respectivelor 
competiții. 

 
2.5 Participantul trebuie să facă dovada apariției fiecăreia dintre compozițiile sale 

într-o publicație (tipărită sau electronică), probând inscripționarea în clar a anului 
2019, sau a satisfacerii cerințelor de la pct. 2.4.  Se va menționa dacă este vorba 
de o compoziție testată pe computer și cu ce program. Directorul de turneu are 
dreptul să ceară orice lămuriri suplimentare de la participanți. 

 
2.6 Compozițiile care nu pot fi datate sunt respinse de la participare și nu pot fi 

înlocuite. 
 

2.7. Nu se pot înscrie în concurs compoziții realizate în colaborare. 
 

2.8 Nu sunt admise versiuni ale unor compoziții publicate, decât dacă aceste versiuni 
au fost incluse ca atare în referatul de jurizare al concursului organizat de 
publicația în care au apărut. 

 
 
2.9 Tentativa de a induce în eroare organizatorii CNCȘ atrage sancțiuni, care pot 

merge până la excluderea din această ediție a CNCȘ. 
 

2.10 Compozițiile se trimit în format pdf, iar studiile în format pgn și pdf, exclusiv pe 
adresa de e-mail a directorului de turneu, special creată pentru CNCȘ. Nu se 



admit compoziții trimise pe alte adrese de e-mail, nici măcar prin redirecționarea 
de pe o adresă oficială a FRȘ. Participanții pot face comentarii explicative, 
anexate compozițiilor pe care le-au trimis. 

 
2.11 O compoziție se consideră a fi formal înscrisă în concurs numai după ce 

expeditorul a primit confirmarea prin e-mail, din partea directorului de concurs. 
 

2.12 Toate cele trei compoziții cu care un participant se poate înscrie la o secțiune 
vor fi trimise compact într-un singur mail, cu precizarea în clar a numelui 
concurentului și a clubului la care este legitimat. Nu este admisă revenirea asupra 
unei trimiteri, prin adăugare sau înlocuire de compoziții. 

 
 
3.  Jurizarea competiţiei 
 
 

3.1 Pentru fiecare secțiune a CNCȘ, prin consultare cu directorul de turneu va fi 

desemnat de către FRȘah un arbitru de peste hotare, de reputație indubitabilă, 

de preferință deținător al unui titlu internațional. 

 

3.2 Arbitrul va ierarhiza compozițiile dintr-o secțiune sub forma unui clasament, 

fiecare compoziție putând fi însoțită de scurte comentarii justificative asupra locului 

acordat.  

 
 

4.  Întocmirea clasamentelor  
 
 
4.1 În clasamentul secțiunii, cele n compoziții înscrise vor fi punctate astfel: ultimul 
loc = 1 p., penultimul loc = 2 p., ….., locul 1 = n p. Nu se admit clasări ex-aequo. 
 
 
4.2 Compozițiile incorecte nu sunt incluse în clasament, dar vor fi menționate ca 

atare în referatul de arbitraj. 
 
 
4.3 Punctajul final al unui participant la o secțiune este dat de suma punctajelor 

compozițiilor cu care a concurat. 
 

4.4 Clasamentul secțiunii este dat de ierarhizarea punctajelor finale ale 
participanților. 

 
4.5 În caz de egalitate de puncte, departajarea se face pe baza următoarelor criterii: 

1) numărul de compoziții cu care a participat concurentul la respectiva secțiune; 
2) cea mai bună clasare în cadrul secțiunii. 

 
 
 
 
 
 



5.  Comisia de Apel 
 
 
5.1 Federația Română de Șah nominalizează cei trei membri ai Comisiei de Apel: 

doi arbitri internaționali de peste hotare (unul dintre ei îndeplinind funcția de 
președinte al Comisiei de Apel), la care se adaugă directorul de turneu. 

 
5.2 Decizia Comisiei de Apel este definitivă și irevocabilă. 

 
 
6.  Trimiterea 
 
 
6.1 Anunțul oficial de lansare a CNCȘ se va face prin site-ul www.frsah.ro, prin 

pagina de Facebook a FRȘah și prin revista „Componist-Buletin problemistic”. 
 
 

6.2 Popularizarea CNCȘ se poate face și prin  alte forme de mass-media autorizate. 

 

6.3 Concurenții vor trimite compozițiile până la data de 15 aprilie 2020. După această 

dată, sub niciun motiv nu mai sunt primite înscrieri. 

 

6.4  După obținerea acordului scris al arbitrilor celor opt secțiuni, FRȘah va anunța 

public numele lor, până la data de 1 mai 2020. 

 

6.5 Până la data de 5 mai 2020, directorul de turneu va trimite arbitrilor compozițiile 

participante, cu anonimizarea numelui autorului. 

 

6.6. Până la data de 30 septembrie 2020, arbitrii vor trimite referatele de arbitraj, 

într-o limbă oficială FIDE sau în română. Dacă un arbitru se retrage, sau dacă nu 

trimite referatul până la data convenită, se va încerca înlocuirea lui cu un alt arbitru 

străin, desemnat de FRȘah. În cazul în care acest lucru se realizează tardiv, 

premierea respectivei secțiuni rămâne valabilă pentru anul 2020, dar se va efectua 

ulterior față de celelalte, cel târziu în anul 2021.  

 

6.7 La data de 15 octombrie 2020 sau mai devreme, rezultatele provizorii ale celor 

opt secțiuni vor fi publicate pe  www.frsah.ro. 

 

6.8 Până la data de 15 noiembrie 2020, eventualele apeluri sau contestații vor fi 

înaintate  pe adresa de mail a directorului de turneu. 

 

6.9 Până la data de 5 decembrie 2020, Comisia de Apel va înainta raportul său către 

directorul de turneu. 

 



6.10 Până la data de 8 decembrie 2020, sau mai devreme, directorul de turneu va 

înainta către Federația Română de Șah raportul asupra CNCȘ 2020. 

 

6.11 Pe data de 10 decembrie 2020, FRȘah va anunța public clasamentele finale 

ale CNCȘ 2020. Dacă nu au existat contestații sau apeluri, clasamentele finale pot 

fi anunțate mai devreme. 

 

6.12 Premierea medaliaților CNCȘ 2020 și acordarea cupelor pentru campioni va  fi  

realizată în cadrul finalelor Campionatelor Naționale de șah rapid, blitz și dezlegări, 

programate în perioada 11-13 decembrie 2020. 

 

6.13 Clubul pe care îl reprezintă un participant este cel la care era legitimat la data-

limită de înscriere în concurs (1 aprilie 2020), indiferent dacă ulterior s-a transferat 

la alt club. 

 

6.14 Rezultatele obținute la CNCȘ 2020 pot fi utilizate de participanți pentru 

obținerea de categorii și titluri sportive la compoziție șahistă. 

 

 

7. Permanentizarea anuală a competiției 

 

7.1 Prezentul regulament se consideră a fi automat prelungit anual, cu ajustarea 

punctuală a termenelor calendaristice de către Federația Română de Șah la data de 

1 februarie a respectivului an. 

 

7.2. În cazul în care Consiliul Director al FRȘah dorește să modifice prezentul 

regulament, urmează să o facă până la data de 1 februarie a respectivului an, după 

consultarea Comisiei Centrale de Compoziție Șahistă. 
 
 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Director al Federației Române de Șah, prin 

Hotărârea nr.14 din data de 8 februarie 2020 

 

 


