
 

                                         INVITAȚIE                                          Nr.272 / 25.08.2020 

      Federația Română de Șah cu sprijinul  ACS Șahistul Pecica, organizează Campionatul Național de șah 

pe echipe - Divizia A în perioada 21 - 25 septembrie 2020,  în localitatea Pecica, jud. Arad. 

SEDINȚA TEHNICĂ: 21 septembrie  ora 16;  Runda 1 ora 16:30    Ritm de joc 45 min + 30sec/mutare 

PROGRAM: 22 - 25  septembrie, zilnic de la ora 10:00 și 15:30 

Loc de desfășurare : Pavilion în aer liber piața orașului Pecica 

 

CAZAREA și MASA 

 

HOTEL TAVERNA PECICANA*** - Taverna Pecicană este situată convenabil în Pecica, pe drumul național 

DN7, la 3 km de Parcul Natural Lunca Mureșului. Pensiunea oferă camere moderne cu TV LCD cu canale prin cablu, 

Wi-Fi și parcare gratuite. Fiecare cameră are aer condiționat și este dotată cu o baie prevăzută cu articole de toaletă 

gratuite. Toate camerele au podea din lemn. În clădirea Tavernei Pecicane se află un restaurant. 

 

PENSIUNEA KOMODO*** - Pensiunea Komodo se află în Pecica și oferă bar, grădină, terasă și WiFi gratuit în 

toată proprietatea. Toate camerele au baie privată și TV cu ecran plat cu canale prin cablu. La un cost suplimentar, 

oaspeții beneficiază de parcare privată. Toate camerele pensiunii sunt dotate cu aer condiționat și dulap. 

 Tarife:  Camera single 150 lei cu pensiune completă  

              Camera dublă 240 lei cu pensiune completă (120 lei/persoană/zi)  

              Camera triplă 345 lei cu pensiune completă (115 lei/ persoană/zi)  

              Camera cvadruplă 440 lei cu pensiune completă (110 lei/ persoană/zi) – doar la Taverna Pecicană 

PLATA SERVICIILOR DE CAZARE şi MASĂ :  prin OP anticipat în contul :       

    ACS ȘAHISTUL PECICA - CIF 34366031 (în cont până la data de 7 septembrie)                                  

    RO56 BTRL RONCRT02 8980 7101 – Banca Transilvania Pecica. 

 Taxa de organizare: 50 lei/pers (jucători, antrenori, însoţitori) numerar sau OP anticipat în contul ACS  

Șahistul Pecica 

PLATA TAXEI DE PARTICIPARE (percepută de FRȘah) : 200 lei/echipa masculină,                    

     Se plătește cu OP anticipat în contul Federaţiei Române de Şah, CIF 4203652,  

     RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR  Unic, Bucureşti (până la data de 7 septembrie) sau în numerar.       

TOATE TAXELE (inclusiv eventualele vize FRSah) se plătesc până la ședința tehnică! 

Componența echipelor : 6 jucatori + 4 rezerve (echipele sunt obligate ca în fiecare meci să folosească cel puțin 4 

jucători aflați pe lista FIDE a României – 3 seniori + 1 junior) 

*Componența echipelor trebuie transmisă la FRȘah cu cel puțin 15 zile înaintea startului competiției 

*Regulamentul complet se găsește pe site-ul FRȘah : www.frsah.ro 

Informații și Rezervări 

             Gheorghiu Gabriel 0742 076 785   gbrlghrgh@yahoo.com  

            Szokola Dalimir  0746 158 108 sahistul.pecica@yahoo.com  

SECRETAR GENERAL              

Constantin Ionescu           
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