
 

I  N  V  I  T  A  Ţ  I  E        

Federaţia Română de Şah în colaborare cu CS Sergentul Vaslui,  Primăria Vaslui și DJTS Vaslui 

organizează în perioada 2 - 4 octombrie 2020  la Vaslui 

Campionatul Naţional pe echipe - Divizia B - seria Nord-Est 

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: Clubul Prietenia Vaslui 

 Se vor premia primele 3 echipe cu diplome, cupe și medalii, iar jucătorii cu cel mai bun punctaj pe 

mese vor primi cupe. Se vor acorda și alte premii din partea sponsorilor. 

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 30 lei / persoană (sportivi, antrenori, însoţitori).  

Programul campionatului : 

Şedinţa tehnică: Vineri 2 octombrie 2020  ora 14:30  la Clubul Prietenia 

Programul rundelor: R1-2 OCT ora 15:00; R2-2 OCT ora 17:30; R3-3 OCT ora 10:00;  

R4-3 OCT ora 15:00; R5-3 OCT ora 17:30; R6-4 OCT ora 9:30; R7-4 OCT ora 12:00 

Sâmbătă 3 OCT după runda 5 se organizează “Cina campionilor”. 

Festivitatea de premiere - duminică 4 octombrie după ultima rundă! 

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

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

Echipele se vor prezenta cu carnetele de legitimare vizate la zi.  

Tarife cazare şi masă:             

- Cazare: Pensiunea TOSCA, Str.Ștefan cel Mare, nr.320, tel:0741 134 267, 140 lei camera dublă, 

160 lei camera triplă ; Hotel Racova tel: 0235 361 054, 200 lei camera dublă cu mic dejun inclus; 

Hotel Vaslui, Str.N.Bălcescu, nr.2, tel: 0235 361 702, 130 lei camera single, 150 lei camera dublă; 

La Livada, Vaslui - Muntenii de Jos, tel: 0335 800 700, 155 lei camera dublă 

 - Masa: Restaurant Phoenix – 54 lei meniu complet 

   Pensiunea TOSCA – mic dejun 15 lei, prânz 25 lei, cină 25 lei 

                                                     Cazarea masa și nu sunt obligatorii! 

Plata taxei de organizare: 30 lei/persoană (sportivi, antrenori, însoțitori) se face în contul 

CS Sergentul Vaslui, CIF: 22487048, IBAN: RO32 RNCB 0259 0922 0237 0007 sau în numerar.                           

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:  

Dl. Grosu C. Constantin . Tel. 0751 788 475 ; E-mail: grosu_74@yahoo.com 

  Pentru validarea dreptului de participare, este obligatorie achitarea  taxei de organizare pentru toate persoanele 

(sportivi, însoţitori) şi a taxei de participare, până cel târziu la ora începerii şedinţei tehnice. 

SECRETAR  GENERAL, 

CONSTANTIN IONESCU   

 

tel:0741

