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Federatia Romana de Sah Clubul Sportiv Otopeni Directia Judeteana pentru 

Sport si Tineret Ilfov 

Glove Technology SRL 

Sponsor al concursului 

 

 

INVITATIE 

Campionatul OPEN al Judetului ILFOV – U12 

Cupa Glove Technology 

 
AJS ILFOV, in colaborare cu DJST Ilfov, FR Sah si Sponsorul Glove Technology 

SRL, are placerea sa va invite la 

“Campionatul OPEN al Judetului ILFOV-U12 – Cupa Glove Technology”, 

 

 

Turneu destinat juniorilor pana in 12 ani, care va avea loc in perioada 07-09 iulie 2020, pe platformele: 

 
www.chess.com/club/openilfov 

 
www.zoom.us 

 

Campionatul OPEN al Judetului ILFOV-U12 – Cupa Glove Technology se va desfasura dupa urmatorul 

regulament: 

- SISTEMUL DE JOC: Open Elvetian de 5-9 runde in functie de numarul de participanti. 

- TIMP DE JOC : 15 minute / 10 secunde pentru fiecare jucator.   

- GRUPE DE VARSTA :  8 ani (legitimati si nelegitimati) si 12 ani (legitimati). 

- TAXA ORGANIZARE:  

o Gratuit pentru concursul individual si cel pe echipe 

o Cu taxa de 50 lei per sportiv, daca acestia participa la mai multe categorii 

- PREMII: in Bani, Cupe, Medalii, Diplome conform Tabelului. 

- INSCRIERI: email - shilfov@yahoo.com  pana duminica 05 iulie 2020, ora 20:00 folosind formularul 

de inscriere. 

- DETALII SUPLIMENTARE: 0788403823, 0766872400 

http://www.chess.com/club/openilfov
http://www.zoom.us/
mailto:shilfov@yahoo.com
https://www.chess.com/home
https://zoom.us/
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- CONT BANCAR AJS Ilfov: RO43 BTRL 0450 1205 8241 90XX 

 

 

PREMII:   

Categoria U8 U8-Fete U6 U6-Fete U12 U12-Fete 

Loc I 300 lei 250 lei 250 lei 250 lei 300 lei 250 lei 

Loc II 250 lei Cupa - - 250 lei Cupa 

Loc III 200 lei Cupa - - 200 lei Cupa 

Nota: Premiile in bani vor fi insotite de Cupe si medalii. 

Castigatorii sunt rugati sa ne transmita cu rapiditate Contul si adresa. 

 

SEDINTA TEHNICA: 

- Luni, 06 iulie 2020, ora 20:00, pe www.zoom.us 

- PROGRAMUL RUNDELOR :  

o Marti, 07 iulie 2020, ora 10:00 pentru grupa U12                                                         

o Miercuri, 08 iulie 2020, ora 10:00 pentru grupa U8. 

- Toate partidele aferente fiecarei grupe se vor desfasura in aceeasi zi. Tragerea la sorti se face pe 

www.chess.com. Organizatorii nu raspund de eventualele deficiente. 

 

OMOLOGAREA REZULTATELOR: 

- Joi, 09 iulie 2020, ora 22.00.  

- Echipa care va omologa rezultatele va fi condusa de Marele Maestru Constantin Ionescu. 

 

BONUS – CONCURS PE ECHIPE:  

- AJS Ilfov va organiza si o Competitie pe echipe destinata participantilor la campionat in care 

clasamentul se va stabili prin aditionare de puncte. Fiecare component al echipei (4 componenti: 

3 baieti dintre care unul de U8 si o fata) va juca un turneu individual cu omologii de la celelalte 

echipe. Punctele castigate se vor insuma pentru stabilirea clasamentului final.  

- Campionatul pe echipe se va desfasura dupa urmatorul program: 

o 09 iulie ora 10:00 - Masa IV (fete) 

o 09 iulie ora 10:30 - Masa III (U8)                                                                            

o 09 iulie ora 14:00 - Masa II 

o 09 iulie ora 14.30 - Masa I.  

- Echipele vor fi formate din sportivi provenind  de la maxim 2 cluburi. Ele vor fi inscrise de un 

capitan pana pe 06 iulie ora 20:00.  

- Diferenta de Elo nu poate fi mai mare de 100 de puncte intre mesele I si II.  

- La masa a III-a joaca un sportiv sub 8 ani si la masa a IV a joaca obligatoriu o fata.                                               

- In caz de egalitate vor conta punctele obtinute in ordinea meselor. 

- Daca egalitatea persista decide varsta echipei. 

http://www.zoom.us/
http://www.chess.com/
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- Echipa castigatoare va fi premiata cu Cupa Glove Technology.  

 

 

DESFASURAREA TURNEULUI 

Turneele se vor desfaura pe platformele www.chess.com si www.zoom.us.  

 

Pe www.chess.com jucatorii isi vor trece numele si prenumele real, clubul si anul nasterii. Pasii de 

modificare nume sunt detaliati in videoclipul urmator: 

- https://www.facebook.com/AJS Ilfov 

 

Jucatorii vor intra pe cele doua platforme cu minim 30 min inainte de inceperea primei runde.  

Pentru a putea juca vor trebui sa se inscrie pe www.chess.com/club/openilfov  

Pentru  zoom vor primi codul pe facebook , pe whats app  sau pe email.  

 

Partidele se desfasoara fara pauza intre runde, tragerea la sorti este efectuata automat pe 

www.chess.com.  

Rezultatele se publica pe: 

- https://www.chess.com/club/openilfov  

- https://www.facebook.com/groups/696693204504350. 

 

Jucătorii vor disputa partidele cu supraveghere video ZOOM. 

Jucătorii nu vor avea în camera de joc un alt echipament electronic în afara celui folosit pentru disputarea 

partidei.  

Nicio altă persoană nu se va afla în aceeași cameră cu jucătorul pe toată durata partidei.  

Jucătorul nu poate părăsi partida fără acceptul arbitrului.  

Jucătorii permit controlul arbitrilor asupra echipamentului electronic de joc pentru clarificarea 

suspiciunilor, refuzul conducând la pierderea partidei. Capitanii de echipa pot solicita verificarea 

echipamentului electronic pe toata perioada desfasurarii competitiei. 

 

Va asteptam! 

 

  

http://www.chess.com/
http://www.zoom.us/
https://www.facebook.com/AJS
http://www.chess.com/club/openilfov
http://www.chess.com/
https://www.chess.com/club/openilfov
https://www.facebook.com/groups/696693204504350
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Campionatul OPEN al Judetului ILFOV – U12 

Cupa Glove Technology 

 

Formular inscriere concurs individual 

 

Persoana de contact:        

Telefon:                               

 

Jucatori: 

Nr. Nume Jucator Club Elo Categorie  

(U8 sau U12) 

User name 

www.chess.com 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Campionatul OPEN al Judetului ILFOV – U12 

Cupa Glove Technology 

Formular inscriere concurs pe echipe 

 

Echipa:                                 

Capitan:  

Email:  

Telefon:  

Observatii  

 

 

Nume Jucator User name  

www.chess.com 

Masa Observatii 

  MASA 1 U12 

  MASA 2 U12 

  MASA 3 U8 

  MASA 4 Fete 

 

http://www.chess.com/
http://www.chess.com/

