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REGULAMENTUL CAMPIONATELOR 
NAȚIONALE DE ŞAH RAPID ȘI BLITZ PE 

ECHIPE MASCULINE (OPEN) 
 
 
 
 

1. Date generale 
 

1.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah au drept de participare în Campionatele 
Naţionale pe echipe masculine (open), numai dacă au achitată cotizaţia de 
membru pentru anul competiţional respectiv. Componenții echipelor participante 
la aceste competiţii trebuie de asemenea să aibă achitate vizele pe anul în curs 
şi, de asemenea, să aibă viza medicală. 

 

2. Scopul, organizarea şi desfăşurarea 
 

2.1. Campionatul național la şah rapid pe echipe masculine (open), denumit în 
continuare CNREM, este parte integrantă din sistemul competiţional naţional și 
are ca scop desemnarea echipei masculine campioană națională la șah rapid 
pe anul calendaristic respectiv. 
 

2.2. Campionatul național de blitz pe echipe masculine (open), denumit în 
continuare CNBEM, este parte integrantă din sistemul competiţional naţional și 
are ca scop desemnarea echipei masculine campioană națională la blitz pe anul 
calendaristic respectiv. 

 

2.3. Organizatorul CNREM și CNBEM este Federaţia Română de Şah, în 
colaborare cu un club sportiv. FRŞah va desemna un director de turneu, care va 
supraveghea activitatea tehnică şi organizatorică  pe toată durata competiţiei. 

 

2.4. Locul comun de desfăşurare al CNREM și CNBEM este stabilit de Consiliul 
Director al FRŞah şi anunţat pe site-ul www.frsah.ro cu cel puţin 1 lună înainte 
de începerea competiţiei. 

 

2.5. CNREM se organizează într-o singură etapă, în sistem elveţian, 9 runde. În 
funcţie  de  numărul de echipe înscrise (la un număr mai mic de 14 echipe), 
arbitrul şef  poate adopta un alt sistem de desfăşurare. 
 

2.6. CNBEM se organizează într-o singură etapă, în sistem elveţian, 9 runde. În 
funcţie  de  numărul de echipe înscrise (la un număr mai mic de 14 echipe), 
arbitrul şef  poate adopta un alt sistem de desfăşurare. 
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3. Prevederi şi termene 
 

3.1. Înainte de termenul limită de înscriere în competiţie, echipele participante 
trebuie să achite către FRŞah taxa de participare (125 lei), iar către  
organizatorul competiţiei taxa de organizare pentru echipa de bază (40 
lei/jucător). Echipele de juniori (alcătuite în totalitate din juniori) plătesc 50% din 
taxa de participare, iar dacă acestea au în componenţă un medaliat de la ultima 
ediţie a CN şah rapid pentru juniori, reducerea este de 100%. 
 

3.2. Cluburile pot înscrie a II-a şi a III-a echipă (pentru fiecare dintre acestea, 
taxa de participare va fi 50% din total). 

 

4. Înscrierea şi confirmarea participării 

 

4.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah pot evolua în CNREM și CNBEM, cu 
satisfacerea următoarelor condiţii: 

a) Îşi manifestă dreptul de participare prin înscrierea echipei. 

b) Plătesc la termenul stabilit de articolul 3.1 obligaţiile financiare. 

c) Transmit componenţa echipei cu care vor evolua în competiţie, nominalizând 
sportivii [seniori, juniori] din lotul de bază, antrenorul, căpitanul de echipă şi 
căpitanul adjunct de echipă (locţiitorul căpitanului), cu cel puţin 1 oră înainte de 
startul competiţiei. 

d) Sportivii incluşi în lotul echipei trebuie să aibă drept de joc pentru clubul 
sportiv respectiv şi toate taxele și vizele plătite pentru anul competiţional 
respectiv. 

e) Sportivii juniori pot evolua la echipele unde au dublă legitimare dacă echipa 
clubului de bază nu participă; în caz că aceasta participă, este nevoie de 
acordul scris al clubului de bază. 

 

5. Tragerea la sorţi 
 

5.1. Tragerea la sorţi se face în conformitate cu Regulamentul FIDE pentru 
sistem Berger sau elveţian pe echipe. Culorile la mese se vor stabili prin tragere 
la sorţi, pentru masa 1, conform sistemului Berger sau elveţian, culorile  
alternând în continuare la mese. 
 

5.2. În prima rundă echipele de la acelaşi club se vor întâlni dirijat (dacă sunt  
trei, vor juca împreună primele două în ordinea rangului). 
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6. Conducerea echipei 
 

6.1. Fiecare echipă participantă va desemna un căpitan şi un locţiitor de 
căpitan. Aceştia pot fi şi jucători, componenţi ai echipei. Căpitanul și locţiitorul 
căpitanului vor fi nominalizaţi în lista de bază care se va preda la  şedinţa  
tehnică. 

 

 

6.2. Obligaţiile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele: 

a) să întocmească lista de bază a echipei şi să o predea arbitrului șef cu cel 

puţin 1 oră înainte de startul primei runde. 

b) să predea arbitrilor carnetele de legitimare ale sportivilor echipei; 

c) să poarte un ecuson cu numele şi prenumele, clubul sportiv, precum şi 

menţiunea „căpitan” sau „locţiitor”; 

d) să nu discute cu jucătorii în timpul desfăşurării partidelor; 

e) să semneze fişa de meci, alături de arbitru. 

6.3. Drepturile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele: 

a) este singura persoană autorizată să urmărească partidele echipei sale în 
limita spaţiului de joc al meciului respectiv pe întreaga durată a acestuia; 

b) este singura persoană autorizată să reprezinte echipa, să discute şi să ceară 
lămuriri arbitrilor; 

c) este singura persoană din exteriorul partidei care are dreptul să se pronunţe 
asupra unei propuneri de remiză. 

 

6.4. Numai jucătorul căruia i s-a propus remiză se va putea prezenta la arbitru 
ca să solicite acestuia să fie chemat căpitanul (locţiitorul căpitanului) de echipă 
pentru a se pronunţa asupra propunerii de remiză; este interzisă adresarea 
directă a jucătorului către căpitan. Căpitanul (locţiitorul căpitanului) de echipă, în 
prezenţa arbitrului, va privi poziţia şi se va pronunţa prin „da” sau „nu”. 

 

6.5. În cazul în care căpitanul se va pronunţa prin „da”, partida se va încheia 
remiză. Dacă va spune „nu”, jucătorii vor continua să joace. 

 

6.6. Sunt interzise orice comentarii. 
 

7. Componenţa echipelor 
 

7.1. Componenţa unei echipe va fi următoarea: 4 jucători + 2 rezerve. 

 

7.2. La fiecare meci, echipele au obligaţia de a utiliza un junior aflat pe lista FIDE. 

 

7.3. Este admisă prezenţa fetelor în echipele masculine (open). O junioară care 
evoluează în echipa masculină va fi considerată junior al echipei respective. 

 

7.4. În lista de bază a unei echipe pot fi trecuţi mai mulţi jucători străini 
necomunitari dar la orice meci au dreptul să folosească maxim 2 astfel de  
jucători. Echipele sunt obligate ca în fiecare meci să folosească cel puţin 2 
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jucători aflaţi pe lista FIDE a României (1 senior + 1 junior). 

 

7.5. Ordinea jucătorilor la mese va respecta «regula celor 101 puncte rating», 
adică jucătorii vor fi înscrişi în lista de bază şi aranjaţi la mesele de joc, la libera 
alegere a conducerii tehnice a echipei respective, cu o singură restricţie 
valorică: un jucător care are 101 puncte rating FIDE mai puţin decât alt jucător 
nu poate figura în lista de bază înaintea jucătorului respectiv. Regula se extinde 
și la CIV, cu specificația că cel mai slab rating FIDE este superior ca rang celui 
mai bun CIV. Se interzice rotaţia jucătorilor în cadrul echipei, ordinea din lista de 
bază, dată la începutul competiţiei, rămânând neschimbată pe toată durata 
competiţiei. 
 

8. Lista de meci 

 

8.1. Căpitanii vor anunţa arbitrilor modificările faţă de formaţia de bază, imediat 
după tragerea la sorți a rundei. Aşezarea greşită a formaţiei la mese va duce la 
pierderea tuturor  partidelor afectate de eroarea de aşezare. 

 

9. Ritmul de joc 
 

9.1. Ritmul de joc pentru CNREM este  de 10’ plus 10”/mutare pentru fiecare 
jucător, pentru toată partida. 

9.2. Ritmul de joc pentru CNBEM este  de 3’ plus 2”/mutare pentru fiecare 
jucător, pentru toată partida. 

 

10. Condiţii pentru începerea meciurilor 
 

10.1. Un meci poate începe numai dacă, la masa de joc, sunt prezenţi cel puţin 
3 jucători pentru fiecare din cele două echipe oponente. Dacă nu s-a întrunit 
acest număr, jucătorii echipei aflate în această situaţie nu vor avea dreptul de a 
efectua prima mutare, însă ceasul de control va fi pus în funcţiune la toate 
mesele de joc ale echipei incomplete. 

 

10.2. În cazul în care acest număr nu se va întruni în termenul regulamentar de  
10 minute de la începerea oficială a rundei de la CNREM, respectiv de 3 minute 
de la începerea oficială a rundei de la CNBEM, echipa sau ambele echipe în 
cauză vor pierde meciul prin forfeit sau dublu forfeit. 

 

11. Sistemul de punctare 
 
13.1. Se vor acorda 2 puncte pentru un meci câştigat, 1 punct pentru un meci  
egal şi 0 puncte pentru un meci pierdut, iar punctajul total va fi obţinut prin 
însumarea punctelor de meci. 

 

12. Criterii de departajare în caz de egalitate de puncte 

 

12.1. În cazul egalităţii de puncte între două sau mai multe echipe, clasamentul 
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va fi stabilit pe baza următoarelor criterii, aplicate în ordinea de mai jos: 

a) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte sau mica 
diagramă, în cazul mai multor echipe aflate la egalitate de puncte; 

b) suma punctelor obţinute de jucătorii echipelor aflate la egalitate de puncte 
(punctaverajul în sistem olimpic); 

c) Sonneborn echipe. 

12.2. Dacă, după aplicarea criteriilor de mai sus, două sau mai multe echipe 
continuă să se afle la egalitate, departajarea lor se va face prin tragere la sorţi. 

 

13. Arbitraj. Contestaţii şi apeluri 
 

13.1. Arbitrajul va fi asigurat în conformitate cu respectarea „Legilor Şahului”, a 
prevederilor internaţionale şi interne de arbitraj. 

 

13.2. Arbitrii CNREM și CNBEM vor fi propuşi de Colegiul Central de Arbitri şi 

validaţi de Consiliul Director al FRŞah. 
 

13.3. Căpitanii (locţiitorii căpitanilor) de echipă pot contesta eventualele 
încălcări de regulament constatate în alcătuirea listelor echipelor şi pot contesta 
deciziile arbitrilor, dar numai până la tragerea la sorți a următoarei runde. Arbitrii 
vor reanaliza situația în cauză şi vor lua o decizie, care va rămâne definitivă. 
 

13.4. Nu este alcătuită comisie de apel. 

 

14. Premierea 

 

14.1. Echipele clasate pe locurile I, II, III în CNREM, respectiv CNBEM, vor 
primi diplome, iar componenţii echipelor vor primi  diplome şi medalii. 

 

15. Dispoziţii finale 
 

15.1. Cluburile sportive şi echipele acestora care nu respectă prevederile 
prezentului regulament, normele tehnico-organizatorice şi exigenţele financiare 
ale Federaţiei Române de Şah nu vor fi înscrise în competiţie sau vor fi 
eliminate. 
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REGULAMENTUL CAMPIONATELOR 
NAȚIONALE DE ŞAH RAPID ȘI BLITZ PE 

ECHIPE FEMININE 
 
 
 

1. Date generale 
 

1.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah au drept de participare în Campionatele 
Naţionale pe echipe feminine, numai dacă au achitată cotizaţia de membru 
pentru anul competiţional respectiv. Componentele echipelor participante la 
aceste competiţii trebuie de asemenea să aibă achitate vizele pe anul în curs şi, 
de asemenea, să aibă viza medicală. 

 

2. Scopul, organizarea şi desfăşurarea 
 

2.1. Campionatul național de şah rapid pe echipe feminine, denumit în 
continuare CNREF, este parte integrantă din sistemul competiţional naţional și 
are ca scop desemnarea echipei feminine campioană națională la șah rapid pe 
anul calendaristic respectiv. 
 

2.2. Campionatul național de blitz pe echipe feminine, denumit în continuare 
CNBEF, este parte integrantă din sistemul competiţional naţional și are ca scop 
desemnarea echipei feminine campioană națională la blitz pe anul calendaristic 
respectiv. 

 

2.3. Organizatorul CNREF și CNBEF este Federaţia Română de Şah, în 
colaborare cu un club sportiv. FRŞah va desemna  un  director de turneu, care 
va supraveghea activitatea tehnică şi organizatorică pe toată durata competiţiei. 

 

2.4. Locul comun de desfăşurare al CNREF și CNBEF este stabilit de Consiliul 

Director al FRŞah şi anunţat pe site-ul www.frsah.ro cu cel puţin 1 lună înainte 
de începerea competiţiei. 

 

2.5. CNREF se organizează într-o  singură etapă, în sistem elveţian 9 runde. În 
funcţie  de  numărul de echipe înscrise (la un număr mai mic de 14 echipe), 
arbitrul şef   poate adopta un alt sistem de desfăşurare. 
 

2.6. CNBEF se organizează într-o  singură etapă, în sistem elveţian 9 runde. În 
funcţie  de  numărul de echipe înscrise (la un număr mai mic de 14 echipe), 
arbitrul şef   poate adopta un alt sistem de desfăşurare. 
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3. Prevederi şi termene 

 

3.1. Înainte de termenul limită de înscriere în competiţie, echipele participante 
trebuie să achite către FRŞah taxa de participare (125 lei), iar către  
organizatorul competiţiei taxa de organizare pentru echipa de bază (40 
lei/jucătoare). Echipele de junioare (alcătuite în totalitate din junioare) plătesc 
50% din taxa de participare iar dacă acestea au în componenţă o medaliată de 
la ultima ediţie a CN şah rapid pentru junioare, reducerea este de 100%. 
 

3.2. Cluburile pot înscrie a II-a şi a III-a echipă (pentru fiecare dintre acestea, 
taxa de participare va fi 50% din total). 

 

4. Înscrierea şi confirmarea participării 

 
4.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah pot evolua în CNREF și CNBEF, cu 
satisfacerea următoarelor condiţii: 

a) Îşi manifestă dreptul de participare prin înscrierea echipei. 

b) Plătesc la termenul stabilit de articolul 3.1 obligaţiile financiare. 

c) Transmit componenţa echipei cu care vor evolua în competiţie, nominalizând 
sportivele [senioare, junioare] din lotul de bază, antrenorul, căpitanul de echipă 
şi căpitanul adjunct de echipă (locţiitorul căpitanului) cu cel puţin 2 ore înainte 
de startul competiţiei. 

d) Sportivele incluse în lotul echipei trebuie să aibă drept de joc pentru clubul 
sportiv respectiv şi toate taxele, vizele şi licenţele plătite pentru anul 
competiţional respectiv. 

e) Sportivele junioare pot evolua la echipele unde au dublă legitimare dacă 
echipa clubului de bază nu participă; în caz că aceasta participă este, nevoie de  
acordul scris al clubului de bază. 

 

5. Tragerea la sorţi 
 

5.1. Tragerea la sorţi se face în conformitate cu Regulamentul FIDE pentru 
sistem Berger sau elveţian pe echipe. Culorile la mese se vor stabili prin tragere 
la sorţi, pentru masa 1, conform sistemului Berger sau elveţian, culorile  
alternând în continuare la mese. 

5.2. În prima rundă echipele de la acelaşi club se vor întâlni dirijat (dacă sunt  
trei, vor juca împreună primele două în ordinea rangului). 

 

6. Conducerea echipei 
 

6.1. Fiecare echipă participantă va desemna un căpitan şi un locţiitor de 
căpitan. Aceştia pot fi şi jucătoare, componente ale echipei. Căpitanul și 
locţiitorul căpitanului vor fi nominalizaţi în lista de bază care se va preda la  
şedinţa  tehnică. 

 

6.2. Obligaţiile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele: 

a) să întocmească lista de bază a echipei şi să o predea arbitrului șef cu cel 
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puţin 1 oră înainte de startul primei runde. 

b) să predea arbitrilor carnetele de legitimare ale sportivelor echipei; 

c) să poarte un ecuson cu numele şi prenumele, clubul sportiv, precum şi 
menţiunea „căpitan” sau „locţiitor”; 

d) să nu discute cu jucătoarele în timpul desfăşurării partidelor; 

e) să semneze fişa de meci, alături de arbitru. 

 

6.3. Drepturile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele: 

a) este singura persoană autorizată să urmărească partidele echipei sale în 
limita spaţiului de joc al meciului respectiv, pe întreaga durată a acestuia; 

b) este singura persoană autorizată să reprezinte echipa, să discute şi să ceară 
lămuriri arbitrilor; 

c) este singura persoană din exteriorul partidei care are dreptul să se pronunţe 
asupra unei propuneri de remiză. 

 

6.4. Numai jucătoarea căreia i s-a propus remiză se va putea prezenta la arbitru  
ca să solicite acestuia să fie chemat căpitanul (locţiitorul căpitanului) de echipă 
pentru a se pronunţa asupra propunerii de remiză; este interzisă adresarea 
directă a jucătorului către căpitan. Căpitanul (locţiitorul căpitanului) de echipă, în 
prezenţa arbitrului, va privi poziţia şi se va pronunţa prin „da” sau „nu”. 

 

6.5. În cazul în care căpitanul se va pronunţa prin „da", partida se va încheia 
remiză. Dacă va spune „nu”, jucătoarele vor continua să joace. 

 

6.6. Sunt interzise orice comentarii. 
 

7. Componenţa echipelor 
 

7.1. Componenţa unei echipe va fi următoarea: 3 jucătoare + 2 rezerve. 

 

7.2. La fiecare meci echipele au obligaţia de a utiliza o junioară română. 

 

7.3. În lista de bază a unei echipe pot fi trecute mai multe jucătoare străine 
necomunitare dar la orice meci au dreptul să folosească maxim o astfel de 
jucătoare. Echipele sunt obligate ca în fiecare meci să folosească cel puţin 2 
jucătoare aflaţi pe lista FIDE a României (1 senioară + 1 junioară). 
 

7.4.  Ordinea jucătoarelor la mese va respecta «regula celor 101 puncte 
rating», adică jucătoarele vor fi înscrise în lista de bază şi aranjate la mesele de 
joc, la libera alegere a conducerii tehnice a echipei respective, cu o singură 
restricţie valorică: o jucătoare care are 101 puncte rating FIDE mai puţin decât 
altă jucătoare nu poate figura în lista de bază înaintea jucătoarei respective. 
Regula se extinde și la CIV, cu specificația că cel mai slab rating FIDE este 
superior ca rang celui mai bun CIV. Se interzice rotaţia jucătoarelor în cadrul 
echipei, ordinea din lista de bază, dată la începutul competiţiei, rămânând 
neschimbată pe toată durata competiţiei. 
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8. Lista de meci 

 

8.1. Căpitanii vor anunţa arbitrilor modificările faţă de formaţia de bază, imediat 
după tragerea la sorți rundei. Aşezarea greşită a formaţiei la mese va duce la 
pierderea tuturor  partidelor afectate de eroarea de aşezare. 

 

9. Ritmul de joc 
 

9.1. Ritmul de joc la CNREF este de 10’ plus 10”/mutare pentru fiecare 
jucătoare, pentru toată partida. 

9.2. Ritmul de joc la CNBEF este de 3’ plus 2”/mutare pentru fiecare jucătoare, 
pentru toată partida. 

 

10. Condiţii pentru începerea meciurilor 
 

10.1. Un meci poate începe numai dacă, la masa de joc, sunt prezente cel puţin 
2 jucătoare pentru fiecare dintre cele două echipe oponente. Dacă nu s-a 
întrunit   acest număr, jucătoarele echipei aflate în această situaţie nu vor avea 
dreptul de   a efectua prima mutare, însă ceasul de control va fi pus în funcţiune 
la toate mesele de joc ale echipei incomplete. 

 

10.2. În cazul în care acest număr nu se va întruni în termenul regulamentar de  
10 minute de la începerea oficială a rundei de la CNREF, respectiv de 3 minute 
de la începerea oficială a rundei de la CNREF, echipa sau ambele echipe în 
cauză vor pierde meciul prin forfeit sau dublu forfeit. 

 

11. Sistemul de punctare 
 
13.1. Se vor acorda 2 puncte pentru un meci câştigat, 1 punct pentru un meci  
egal şi 0 puncte pentru un meci pierdut, iar punctajul total va fi obţinut prin 
însumarea punctelor de meci. 

 

12. Criterii de departajare în caz de egalitate de puncte 
 

12.1. În cazul egalităţii de puncte între două sau mai multe echipe, clasamentul 
va fi stabilit pe baza următoarelor criterii, aplicate în ordinea de mai jos: 

a) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte sau mica 
diagramă, în cazul mai multor echipe aflate la egalitate de puncte; 

b) suma punctelor obţinute de jucătorii echipelor aflate la egalitate de puncte 

(punctaverajul în sistem olimpic); 

c) Sonneborn echipe. 

 

12.2. Dacă, după aplicarea tuturor criteriilor de mai sus, două sau mai multe 
echipe continuă să se afle la egalitate, departajarea lor se va face prin tragere la 
sorţi. 
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13. Arbitraj. Contestaţii şi apeluri 
 

13.1. Arbitrajul va fi asigurat în conformitate cu respectarea „Legilor Şahului”, a 
prevederilor internaţionale şi interne de arbitraj. 

 

13.2. Arbitrii CNREF și CNBEF vor fi propuşi de Colegiul Central de Arbitri, din 
cadrul lotului național şi validaţi de Consiliul Director al F.R.Şah. 
 

13.3. În brigada de arbitraj de la CNREF și CNBEF se va afla și o arbitră (nu 
este obligatoriu să fie din lotul național), cu atribuții exclusive anticheating. 

 

13.4. Căpitanii (locţiitorii căpitanilor) de echipă pot contesta eventualele 
încălcări de regulament constatate în alcătuirea listelor echipelor şi pot contesta 
deciziile arbitrilor, dar numai până la tragerea la sorți a următoarei runde. Arbitrii 
vor reanaliza situația în cauză şi vor lua o decizie, care va rămâne definitivă. 
 

13.5. Nu este alcătuită comisie de apel. 
 

14. Premierea 
 

14.1. Echipele clasate pe locurile I, II, III la CNREF, respectiv CNBEF vor primi 
diplome, iar componentele echipelor vor primi diplome şi medalii. 

 

15. Dispoziţii finale 
 

15.1. Cluburile sportive şi echipele acestora care nu respectă prevederile 
prezentului regulament, normele tehnico-organizatorice şi exigenţele financiare 
ale Federaţiei Române de Şah nu vor fi înscrise în competiţie sau vor fi 
eliminate. 

 
 
 
Regulamentele (masculin/open şi feminin) au fost adoptate prin Hotărârea 
Consiliului Director FRŞah nr.34/ 01.09.2020. 


