
CUPA COMPLEX CIUCAS LA SAH CLASIC 

04 – 06 septembrie 2020 

 

A.C.S. Rozmarin Bucuresti organizeaza în perioada 04-06 septembrie 2020 turneul de 
Șah Clasic, Cupa Complexului Ciucas, omologat FRȘah și FIDE. 

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 turneul se va 
desfasura conform ordinului Ministerul Tineretului și Sportului nr. 667/ 07.07.2020 si a 
ordinului Ministerlui Sanatatii  nr. 1236/ 07.07.2020  

Organizatorul va plasa la loc vizibil anunțurile scrise privind regulile de igienă, 
distanțare fizică și cele de acces în sală. Se va face triajul observațional zilnic, la 
intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de 
infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și febră mai mare de 
37,3 grade. 

Organizatorul va plasa la intrarea în sală recipienti cu dezinfectanți autorizați, pentru 
mâini. 

Organizatorul va asigura viziere pentru toti concurentii, aparat pentru masurarea 
temperaturii, dezinfectant. 

Locul de desfășurare: Localitatea Cheia, Judetul Prahova, Complex Ciucas. 

Copiii pana in 12 ani vor juca separat. 

Sistem de joc: elvețian, 6 runde OPEN; NU SE ACORDA BYE. 

Timp de joc: 60min + 30sec/mutare; pot participa jucatori cu elo sub 2200. 

Taxa de participare: 100 lei   

Cazare:  

- Casute cu 2 paturi - 25lei/locul  (dusurile si toaletele sunt separate) 
- Vila Ciucas (2 stele) camera cu 2 paturi, 3 paturi sau 5 paturi - 40 lei/loc cu tv, 

dusuri si WC pentru fiecare camera 
- Vila Bratocea (3 stele ) camera cu 2 paturi dus, wc, tv - 60lei/loc in camera 

Masa: mic dejun 13 lei, pranz 30 lei, cina 20 lei  

Se poate achita si cu tichete de vacanta emise de SODEXO, EDENRED, UP. 

 



Program de joc : 

vineri       04 septembrie ora 17:00 runda 1 

sambata   05 septembrie ora 10:00 runda 2 

sambata   05 septembrie ora 14:00 runda 3 

sambata   05 septembrie ora 17:00 runda 4 

duminica  06 septembrie ora 10:00 runda 5 

duminica  06 septembrie ora 14:30 runda 6 

Premii: Se vor acorda 50% la suta din incasari, astfel: 

20% loc 1,   18 % loc 2,   15 % loc 3,   12% loc 4,   10% loc 5,   8% loc 6,   7% loc 7,   5% 
loc 8  si   5% prima fata clasata. 

Pentru copiii sub 12 ani se acorda diplome, medalii si cupe. 

Materialele pentru competiție sunt asigurate de organizatori. Numărul locurilor este 
limitat la 80 participanți. 

Criterii de departajare: Bucholz, Bucholz Mediu, Berger. 

Rezervări/Înscrieri: la adresa de e-mail  asociatiarozmarin@gmail.com  până la data de 
31 august ora 23:00.  

Telefon informatii suplimentare Mitaru Dan 0773975847,  

Candea Gheorghe 0723254392, 

Sofran Radu 0787554444 

 


