
Turneele de Șah Online ale României 

Ediția 1  

Federația Română de Șah prin Comisia Șah Online anunță desfășurarea acestor 
turnee în perioada 27 aprilie - 3 mai 2020. Sunt competiții accesibile tuturor iubitorilor 
șahului din România, fără limită de vârstă, sex, clasificare sportivă, legitimați sau 
nelegitimați. 

Organizarea 

Federația Română de Șah prin clubul ROMANIA Chess Federation deschis pe 
serverul www.chess.com este organizatorul oficial al acestor turnee.                     
Sunt două secțiuni: Blitz și Rapid. 

Locul desfășurării este serverul Chess.com, platforma pentru șahul online accesibilă de 
pe orice dispozitiv care poate deschide o pagina web sau prin aplicații mobile. Jocul se 
desfășoară în timp real în zona Live a acestei platforme: www.chess.com/live . 

Regulile șahului, sistemul de joc, timpul de gândire, împerecherile, deciziile privind 
rezultatele partidelor și clasamentele finale, sunt cele ale FIDE și chess.com.  

Participarea 

Participanții au obligația să dețina un cont chess.com (cei care nu au, îl pot crea gratis 
aici: www.chess.com/register) și să cunoască și să respecte Termenii și Condițiile 
serverului. Dispozitivul (de exempu: calculator, mobil, tabletă) dotat cu internet, este în 
grija exclusivă a jucătorului. Organizatorii nu sunt responsabili de problemele care 
intervin la aceste dispozitive sau calitatea internetului. 

Înscrierea 

Clubul organizator setează turneele pe zona live. Pentru a vedea aceste turnee în listă, 
participanții se vor înscrie în ROMANIA Chess Federation 

(aici: www.chess.com/club/romania-chess-federation ). 

Conform procedurilor de pe server, înscrierea în fiecare turneu este posibilă începând 
cu 1 oră înainte de startul primei runde. Se poate intra și dupa startul turneului, cu zero 
puncte pentru rundele nejucate. Ieșirea din turneu anticipată este definitivă. 

Organizatorii vor publica și link direct al turneului, prin care se poate ajunge în zona 
Live, chiar în turneul promovat, prin apasarea butonului “Join” de alăturare/înscriere în 
turneu. 

Nu se percep taxe de participare! 
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Sistemul de joc 

Este structurat în două faze: prima fază, a calificărilor, este compusă din turnee în 
sistem elvețian, pentru fiecare secțiune, Blitz respectiv Rapid. În faza finală, va fi 
organizat un singur turneu sistem elvețian, separat pentru fiecare secțiune. 

Toate turneele sunt Open pentru clubul în care se joacă. Organizarea finalelor este 
prevăzută într-un club nou dedicat, în care vor fi acceptați doar finaliștii. Turneele de 
Blitz sunt toate setate pe 9 runde, în timp ce la Rapid se joacă 7 runde. 

Timpul de gândire la Blitz este de 3 minute pentru toată partida alocate fiecărui jucător, 
la care se adaugă un increment de 2 secunde pentru fiecare mutare efectuată, 
începând cu prima mutare (3+2). 

Timpul de gândire la Rapid este de 10 minute pentru toată partida alocate fiecărui 
jucător, la care se adaugă un increment de 2 secunde pentru fiecare mutare efectuată, 
incepand cu prima mutare (10+2). 

Perechile sunt stabilite prin algoritmul Chess.com bazat pe respectarea condițiilor FIDE 
Swiss. Pozițiile în clasament în caz de egalitate de puncte sunt stabilite prin Sonneborn-
Berger. 

Toate problemele legate de acordarea remizelor în situații bine cunoscute sunt în 
sarcina serverului și sunt detectate automat, de exemplu: regula celor 50 mutări, 
repetarea de 3 ori a poziției, sau diverse finaluri acceptate ca fiind remiză forțat. 

 

Programul zilelor de joc 

Calificări: Blitz 27 aprilie ora 19:00, 29 aprilie ora 19:00 și 1 mai ora 10:00;                   
Rapid 28 aprilie ora 17:00 și 30 aprilie ora 17:00. 

Primii 20 clasați în fiecare turneu și cei aflați la egalitate de puncte cu locul 20, 
primesc acces la finală. În finală se califică direct jucătorii IM și GM, respectiv WIM și 
WGM. 

Pentru calificare, participanții pot opta pentru una din zilele de calificare. Jucătorii care 
nu obțin calificarea în prima zi de calificări, pot participa la următoarele zile de calificări. 

Jucătorii calificați în finale se vor înscrie cu nume, prenume și FIDE ID, alături de 
nickname. Organizatorii pot solicita finaliștilor confirmarea datelor precizate mai sus.    

Finale: Rapid 1 mai ora 17:00 și Blitz 3 mai ora 19:00 
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Fair Play 

Acesta este termenul care se referă la mai multe nereguli, între care și jocul asistat. 
Este cu desăvârșire interzis orice ajutor în timpul jocului. Chess.com a dezvoltat un 

sofisticat sistem și o serie de proceduri la care participă specialiști. Prin înregistrarea pe 
server, sunteți obligați să respectați condițiile, iar deciziile în privința conturilor care sunt 
semnalate de către chess.com ca fiind în afara cadrului de joc acceptat, sunt finale și 
vor fi aplicate și de către organizatorii acestor campionate. 

Recompense și titluri acordate 

Câștigătorii celor două secțiuni sunt declarați Campion al Turneului online Blitz al 
României - ediția 1, respectiv Campion al Turneului online Rapid al României -
ediția 1.  

Federația Română de Șah va acorda diplome trimise prin mijloc electronic primilor 3 
clasați.  

Șahista cea mai bine clasată va fi declarată Campioană a Turneului online Blitz al 
României - ediția 1, respectiv Campioană a Turneului online Rapid al României - 
ediția 1. În cazul în care șahista clasată a doua (indiferent de numărul de puncte 

acumulat) are victorie asupra șahistei clasată prima, se va juca o partidă de Blitz 
Armageddon (5 min + 0 s alb, 4 min + 0 s negru) pentru desemnarea Campioanei, 
învingătoarea urmând să fie declarată Campioană. 

Arbitri și Comisia de Apel 

Vor fi anuntați înaintea începerii competiției. 

Alte dispoziții 

Orice problemă tehnică datorată serverului (așa zisa "cădere" a serverului) care 
întrerupe turneul, va fi tratată astfel: turneu valabil dacă s-au jucat 7 runde la Blitz și 
turneu valabil dacă s-au jucat 5 runde la Rapid. În caz contrar este anulat și înlocuit 
ulterior cu altul. 

Director de turneu: Marian Tudorache  

tudorache_m@outlook.com 
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