
Memorialul Cartis Dan A. Mihai 
 Editia a IV-a 

                   Open - şah rapid 
                               

• Organizatori: Asociatia Cartis For Sport + CSU Agora Oradea + A.J.SAH 
Bihor + Hotel ELITE****  

• Loc de desfăşurare: Oradea, HOTEL ELITE ****  www.hotel-elite.ro cu respectarea 
tutror normelor de igienă anti-COVID prevăzute de legislatia în vigoare (Ordin comun al 
Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Sanatatii cu nr.780/1432/2020) și de 
Regulamentul competiției  

• Program: Şedinţa tehnică de deschidere a turneului se va desfăşura în data de 17 
octombrie 2020 la ora 09,30. Fiecare jucator trebuie sa confirme personal prezenta in 
turneu (la fata locului), altfel nu va fi inscris in concurs !! Festivitatea de premiere a 
turneului va avea loc în data de 17 octombrie 2020, după încheierea ultimei runde  

• Ritm de joc:   9 runde, sistem elveţian; 12 minute + 5 secunde/mutare/jucator. 
Tragerea la sorţi se va efectua cu programul SWISS Manager . Criteriile de departajare vor 
fi trase la sorţi în plicuri sigilate de către numărul 1 de concurs înainte de prima rundă şi se 
va afişa ordinea lor după terminarea ultimei runde. 

• Premii:  Fond total: 15.000 RON  - garantat la 100 jucatori 
 General  
1.3.500 lei    2.2.200 lei    3.1.750 lei    4.1.350 lei    5.800 lei    6.700 lei   7.600 lei 
8.400 lei 9.300 lei  10.300 lei         
Jucători cu ELO sub 2050  (minim 5 jucatori)                  
            1.300 lei   2.200 lei   3.100 lei 
Jucători cu ELO sub 1900  (minim 5 jucatori) 
            1.300 lei   2.200 lei   3.100 lei  
Jucători cu ELO sub 1750 (minim 5 jucatori) 
            1.300 lei   2.200 lei   3.100 lei 
Juniori - max.16 ani -     (minim 5 jucatori) 
  1.300 lei    2.200 lei   3.100 lei 
Veterani +60 (min 5 jucatori) 
           1.300 lei  2.100 lei 
Feminin (min 5 jucatori) 

 1.300 lei                           
Premiile sunt în valoare netă si nu sunt cumulabile.  

• Taxa de participare:      
            Elo > 2450                                                       0 lei 

   seniori                                    60 lei 
                                 bihoreni                                                          35 lei           

pensionari                               40 lei   



juniori(max.16 ani)                 40 lei      
 Vă rugăm să confirmaţi participarea pînă la data de 15 octombrie 2020. Jucătorii care se 

anunţă după data amintită, vor plăti o majorare la taxa de participare de 40 lei. 
• Notă: Organizatorii vor asigura materiale sportive . 
• Pentru a putea primii premiile fiecare persoana va avea nevoie de buletin. Persoanele 

care nu raman la premiere nu vor fi premiate ! 
• Ne rezervam dreptul de a selecta jucatorii . 
• PRIMII 70 JUCATORI AU LOCUL GARANTAT IN SALA DE JOC (din cauza 

situatiei pandemice !) !! 
• Prin participarea la turneu (jucatorii , insotitorii , vizitatorii) sunt de acord cu 

publicarea de imagini si clipuri video in mass media si retelele sociale. Turneul se va 
raporta la FRSAH si FIDE pentru calculul elo. 

        
 
 
 

        Informatii suplimentare şi înscrieri:  
                    RAŢ  DAN    0726-785480      danrat_99@yahoo.com  
 

 


