
 

 
 

I N V I T A Ţ I E 
 

Federaţia Română de Şah în colaborare  cu ACS Rozmarin și Arcca Vitan Vilage organizează în 

perioada  09 – 11 octombrie 2020 la București 

Campionatul Naţional pe echipe - Divizia B - seria SUD 

Condiţii tehnice de înscriere şi participare: 

Componenţa echipelor: 3 + 1 junior + 3 rezerve Înscrierea este liberă! Promovează prima clasată! 

Ritm de joc: 45min KO + 30 sec/mutare Sala de joc: Campus ARCCA  

Bulevardul Energeticienilor 9-11 (lângă Sala Apollo) 

Anunţarea loturilor la FRŞah se va face cu cel puţin 5 zile înainte de începerea competiţiei. 

Taxa de participare a fiecărei echipe (percepută de FRŞah) este de 100 lei/echipă 

Taxa de organizare este de 50 lei (doar sportiv participant). 

Programul campionatului: 

Şedinţa tehnică: Vineri 09 octombrie 2020  ora 13:30  la sala de joc 

Programul rundelor: R1-09  OCT ora 14:00; R2-09 OCT ora 17:30;  

R3-10 OCT ora 09:30; R4-10 OCT  ora 14:00;  R5-10 OCT ora 17:30; 

R6-11 OCT ora 09:30; R7-11 OCT  ora 14:00. 

 

Materialele şahiste (garnituri şah şi ceasuri electronice) sunt asigurate de organizatori! 

Competiția va respecta legislația națională în vigoare, specifică epidemiei COVID-19. 

Componenții echipelor vor avea viza pe 2020 achitată. 

Tarife cazare şi masă: 

- Cazare: camera cu 2 paturi 34 lei/pers, single 52 lei, camerele au dușuri și WC,  dar nu au TV și 

nici prosoape. 

- Masa: Restaurant masa de prânz între 17-20 lei în functie de meniu,  masa de seară 15 lei  

Pentru rezervare cazare și masă înscrierile se fac până la data de 05.10.2020 la adresa de e-mail: 

radusofran@gmail.com 

Cazarea și  masa nu sunt obligatorii! 

 

Plata taxei de organizare: 50 lei sportiv participant în competiție și se achită înaintea primei runde  

Plata taxei de participare se poate face în numerar sau prin OP anticipat în contul FRŞah, 

CIF: 4203652, cont IBAN: RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008, BCR - Sucursala Unic. 

Informaţii şi rezervări: 

Radu Șofran 0787 554 444  ; E-mail: radusofran@gmail.com 
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