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Proiect susținut de:  
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FINALA NAȚIONALĂ 2020 

        Asociația Clubul Sportiv ,,Elisabeta Polihroniade", cu sprijinul Ministerului Educației și 

Cercetării și al Federației Române de Șah, organizează Finala Națională a Campionatului 

Național Școlar de Șah ,,Elisabeta Polihroniade", pentru echipe mixte. Competiția se va 

desfășura ONLINE în perioada 29 iunie – 01 iulie 2020. 

INTRODUCERE 

PARTICIPANȚI 

        Echipe formate din elevi ai clasele I-IV (învățământ primar), V-VIII (învățământ gimnazial) sau 

IX-XII/XIII (învățământ liceal), indiferent dacă sunt sau nu legitimați la Federația Română de Șah.    

Fiecare școală poate participa cu mai multe echipe la fiecare ciclu școlar. Echipa unei structuri 

școlare va fi formată din 4 elevi (din care cel puțin o elevă care va juca la masa 4). Jucătorii, 

componenți ai echipei, trebuie să fie înscriși in anul școlar 2019-2020 și să aparțină aceleași 

unitați de învățământ. Din componența unei echipe pot face parte și jucători înscriși în ciclurile 

de învățământ inferioare. 

 
SISTEMUL DE JOC 

        Se va juca sistem elvețian pentru echipe - 7 runde. Timpul de joc: 15 min/partidă/jucător. 

Se vor acorda 2 puncte pentru un meci câștigat, 1 punct pentru un meci egal și 0 puncte pentru 

un meci pierdut, iar punctajul total va fi oblinut prin insumarea punctelor de meci. În cazul 

egalității de puncte intre două sau mai multe echipe, clasamentul va fi stabilit pe baza 

următoarelor criterii:  

        1) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte sau mica diagramă, în 

cazul mai multor echipe aflate la egalitate de puncte; 

        2) suma punctelor obținute de jucătorii echipelor aflate la egalitate de puncte (punctaverajul 

în sistem olimpic); 

        3) echipa mai tânără. 

  
PROGRAM 

TURNEU DATA INTERVAL ORAR 

CICLUL PRIMAR (clasele I-IV)  29 IUNIE 14.00-18.00 

CICLUL GIMNAZIAL (clasele V-VIII) 30 IUNIE 14.00-18.00 

CICLUL LICEAL (clasele IX-XII/XIII) 01 IULIE 14.00-18.00 

 

 

ȘAH ONLINE 
(29 IUNIE – 01 IULIE) 



 
ASPECTE TEHNICE 

        Toate partidele se vor disputa pe platforma online www.chessking.com 

Pentru participare fiecare jucător trebuie să fie conectat la internet cu un echipament (Laptop 

sau PC) și aplicația ZOOM instalată pe acesta. Pe durata partidelor jucătorii vor fi supravegheați 

audio-video de către arbitrii competiției. În camera de joc, existența unui alt echipament 

electronic în afara celui folosit pentru disputarea partidei, precum și a altei persoane sunt 

interzise, în caz contrar partida este pierdută prin decizia arbitrului.  Utilizarea motoarelor de șah 

pe computer și a bazelor de date în timpul jocului este strict interzisă. Asistența acordată de alți 

jucători este de asemenea interzisă. Verificarea antifraudă se va face atât „live”, cât și după 

turneu. Site-ul utilizează un software antifraudă și de securitate de nouă generație, care permite 

detectarea în timp real a comportamentului necorespunzător. La finalul fiecărui turneu, 

clasamentele vor fi provizorii și vor deveni finale numai după ultimele verificări antifraudă. 

Jucătorii găsiți că vor înșela vor fi șterși din clasare și vor fi excluși din turneu. Nu există un proces 

de apel. Dacă va fi necesar, Directorul Turneului va decide orice fel de acțiune și deciziile sale vor 

fi definitive. Instrucțiunile specifice desfășurării competiției vor fi transmise conducătorilor 

echipelor, ulterior validării înscrierilor acestora. 

        Apreciem cooperarea tuturor participanților la menținerea acestui concurs prietenos, 

onorabil și corect. 

  

 
PREMII 

        Echipa clasată pe primul loc, la fiecare din cele trei categorii, va fi declarată campioană 

naţională. Componenţii echipelor clasate pe podium vor primi diplome. Separat, se va face un 

clasament pe mediul rural: componenții echipelor aflate pe primele trei locuri vor primi diplome.  

Se vor acorda diplome primelor trei locuri obținute la fiecare din cele 4 mese. 

Toţi participanţii, inclusiv cadrele didactice, vor primi diplome de participare. 

ÎNSCRIEREA ECHIPELOR 

        Înscrierea unei echipe, se va face prin completarea de către conducătorul (profesorul) 

echipei școlare respective al unui formular de înscriere care va cuprinde următoarele date: 

a. denumirea completă a unității de învățământ 

b. adresa, telefon, e-mail 

c. componența nominală a echipei 

d. persoana de contact, nr. telefon, e-mail; și transmiterea acesteia prin e-mail la adresa: 

contact@elisabetapolihroniade.ro 

Prospectul competiției și formularul de înscriere le puteți descărca de pe site-urile: 

www.frsah.ro 

www.elisabetapolihroniade.ro 

 

TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 24 IUNIE 2020 

 

 

ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI ARBITRAJ 

      DIRECTOR TURNEU: EMIL DELIMAN                                                                ARBITRU ȘEF: RADU CHIRILĂ 

GABRIEL SUCIU    |   IOSIF BARATOSI    |   IULIAN GABĂR    |   STELIAN AZIMIOARĂ 
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