
ACS Comex București                            ACS Jocul Celor 3 Cai București 

ONE PROJECT & COST MANAGEMENT           Restaurant Casa cu Nuci 

                                        

 

Memorialul Paul Segheato – ediția a IV-a 
 ACS Comex București, ACS Jocul Celor 3 Cai, ONE PROJECT & COST MANAGEMENT și Restaurantul Casa 
cu Nuci vă invită să participați sâmbătă 22.08.2020 la reluarea activității șahiste bucureștene, odată cu cea de a 
IV-a ediție a turneului de șah „Memorialul Paul Segheato”, omologat de FRȘah, înregistrat la FIDE pentru calculul 
Elo Șah Rapid. 

Locul de desfășurare : Terasa restaurantului Casa cu Nuci, str. Sf.Ștefan, nr.21, sector 2, București. 

Sistem de joc : elvețian, 7 runde; 

Timp de joc : 10 min KO + 10sec/mutare pentru fiecare jucător; 

Taxă de participare unică : 90 lei; participanții trebuie să aibă achitată viza anuală FRȘah și să nu fie 
legitimați la cluburi suspendate sau radiate (taxă transfer: 100, respectiv 35 de lei). Viza se poate achita la fața 
locului. 

Premii : Locul I – 600 lei, Locul II – 400 lei, Locul III – 250 lei, Locul IV – 150 lei, Locul V - 100 lei.  Locul I 
U20 (născuți în 2000 sau mai tineri) – 200 lei, Locul I S50 (născuți în 1970 sau mai vârstnici) – 200 lei, Locul I 
Feminin – 200 lei. Premiile nu sunt cumulabile, sunt în valoare netă și sunt garantate indiferent de numărul de 
participanți.  

Criterii de departajare : Buchholz, Berger, Progresiv. 

Programul de joc:  Sâmbătă 22.08.2020 : orele 07.30 – 08.15 validarea înscrierilor; ora 08.15 – Ședința 
tehnică; ora 08.30 – Rundele I-VII; ora 12.00  – Festivitatea de premiere. 

Competiția se desfășoară cu respectarea obligatorie a prevederilor Ordinului MTS nr.667/7.07.2020, 
privitoare la competițiile individuale în aer liber (inclusiv legate de aspectele ante- și post-competiționale) și a 
reglementărilor speciale FRȘah, în contextul sanitar determinat de COVID 19. Prin înscrierea la concurs, sub 
semnătură, participanții se angajează să se conformeze necondiționat respectivelor reglementări (inclusiv a 
măsurării non-contact a temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3° C), sub sancțiunea neprimirii/eliminării 
din concurs. Se va purta mască pe tot timpul desfășurării competiției. Accesul spectatorilor și însoțitorilor în 
spațiul de joc este strict interzis. Telefoanele mobile vor fi predate obligatoriu organizatorului, care le va sigila în 
folie de plastic și le va restitui numai la sfârșitul concursului. Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja 
sănătatea tuturor participanților, dar iși declină orice responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19! 

Materialele pentru competiție sunt asigurate exclusiv de către organizatori. În spațiul de joc se vor 
consuma doar produse comandate de la Restaurantul Casa cu Nuci.  

Arbitri : IA Dinu-Ioan Nicula și FA Gabriel Georgescu. 

Înscrieri, în limita  a 50 de locuri : Zilnic, de marți până vineri (18-21.08.2020) între orele 17.00 – 20.00, 
la terasa Restaurantului Casa cu Nuci. 

Informații suplimentare: email sah.nuci@gmail.com , telefon 0756.569.362 Florin Coman 


