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REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE 

A CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE ȘAH 

PE ECHIPE MIXTE DE COPII ŞI JUNIORI 
 

I. COMPETENŢE 

 Art. 1. Campionatele Naţionale pe echipe mixte de copii şi juniori se organizează 

având ca scop desemnarea anuală a echipelor mixte campioane ale României.  

Art. 2. Organizarea, conducerea şi desfăşurarea competiţiei oficiale se vor face cu 

respectarea şi implementarea reglementărilor în vigoare ale Federaţiei 

Internaţionale de Şah.  

Art.3. Organizarea, conducerea, desfăşurarea şi omologarea competiţiei oficiale 

din calendarul anual intern intră în autoritatea Federaţiei Române de Şah, care este 

organizatorul oficial al competiţiei.  

Art.4. În condiţii contractuale, Federaţia Română de Şah  poate acorda competenţe 

organizatorice unor membri afiliaţi, parteneri asociaţi sau colaboratori: unităţi 

sportive, secţii de şah, organizatori de competiţii atestaţi.  

Art. 5. Bugetul de organizare şi de desfăşurare al competiţiei se poate constitui din 

taxele de participare şi de organizare, sponsorizări şi donaţii. 

 

II. ECHIPELE, JUCĂTORII 

Art. 6. Fiecare judeţ poate participa cu maxim 2 echipe pentru fiecare grupă de 

vârstă la CNEMJ, având sportivii legitimați la cluburi afiliate din cadrul aceluiași 

județ sau demonstrează (cu carnetul de elev) că au domiciliul în județul respectiv. 

Categoriile de vârstă sunt următoarele: U8, U10, U12, U14. 

Nota: Nu este obligatorie înscrierea de echipe la fiecare categorie. 

Art. 7.Titulatura oficială a echipei va fi compusă din cea a cluburilor componente. 

Art. 8. La o categorie de vârstă, o echipă este formată din 4 sportivi titulari băieți 

sau fete (minimum o fată, care va ocupa masa 4) + 2 rezerve (băieți sau fete). La 

mesele de băieți pot evolua și fete. 

Nota: Vor fi admise și echipele care nu au rezerve. 

Art. 9. Jucătorii componenți ai echipei trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții: 

a. să se încadreze în categoria de vârstă precizată la art. 1.1. 

b. să aibă viza medicală pentru practicarea șahului; 

Jucătorii care nu respectă condițiile de mai sus nu pot fi înscriși în lista de bază. 

 

III. ÎNSCRIEREA ECHIPELOR ÎN CNEMJ 

Art. 10. Înscrierea unei echipe în CNEMJ se va face prin completarea unei cereri 

de înscriere care va cuprinde următoarele date: 

a. componența nominală a echipei/echipelor, titulari + rezerve 

b. conducătorul delegației, nr. Telefon 

c. (facultativ) persoana responsabilă din cadrul DSJ, nr. telefon 

Art. 11. Înscrierile în CNEMJ se vor face cu 15 zile înainte la organizatori şi 

arbitri prin mail, fax sau poștă. Eventualele persoane care nu fac parte din 
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componența echipelor și a delegaților oficiali (de ex. părinți, însoțitori, alți 

instructori sportivi s.a.) vor fi menționați în cazul în care aceștia doresc să 

beneficieze de aceleași condiții de cazare. 

 

IV. PERIOADA DE DESFĂŞURARE ȘI SISTEMUL DE JOC 

Art. 12. CNEMJ se va desfășura într-o singură etapă, FINALA, separat pe fiecare 

categorie de vârstă, pe parcursul a 4 zile, cu 3 zile cu runda dublă, astfel: 

Sistemul de joc va fi condiționat de numărul de echipe înscrise:  

- sistem elvețian pentru echipe [dacă s-au înscris 9 sau mai multe echipe], 7 runde; 

- sistem turneu simplu sau multiplu tur, dacă sunt 8 sau mai puţine echipe; 

Sistemul de joc și programul rundelor vor fi stabilite în cadrul ședintei tehnice de 

către președintele de concurs împreună cu arbitrul sef.  

Art. 13. Durata unei partide va fi de 61 minute  pentru fiecare jucător. 

Art. 14. Partida de șah se va desfășura în conformitate cu “Legile șahului”. 

 

V. VALIDAREA DREPTULUI DE PARTICIPARE 

Art 15.  Pentru participarea unei echipe în CNEMJ, delegatul trebuie să prezinte la 

ședința tehnică următoarele documente: 

a. tabelul nominal cu sportivii componenți ai echipei înscrise, care va 

cuprinde: numele și prenumele sportivului, anul nașterii, coeficientul rating 

FIDE (dacă este cazul)  și CIV, categoria sportivă. Sportivii vor fi înscriși în 

ordinea meselor (masa 1, masa 2, masa 3, masa 4 și rezerve) în ordinea 

descrescătoare Rating FIDE sau CIV.  

b. carnetul de legitimare cu vizele la zi; 

Tabelul nominal prevăzut la lit. a. cu lista nominală a sportivilor înscriși în ordinea 

meselor constituie lista de bază a echipei pentru întreaga competiție.  

Art. 16. Lista de meci a fiecărei echipe va fi predată arbitrilor de către căpitanii 

celor două echipe cu 10 minute înainte de începerea fiecărei runde, având înscrise 

în dreptul fiecărei mese de joc numele și prenumele jucătorului/jucătoarei și, dacă 

este cazul, clasificarea sportivă și coeficientul CIV sau ELO. Dacă lista de meci nu 

este predată, atunci echipa va evolua cu lista de bază. Înlocuirea unui titular 

[jucător/jucătoare] cu o rezervă se va face prin lista de meci, înainte de startul 

rundei. Rezerva va intra obligatoriu pe ultima masă.  

Art. 17. Contestațiile la lista echipei adverse vor fi adresate arbitrilor înainte de 

inceperea rundei. Arbitrul va decide înainte de startul rundei asupra respectivelor 

contestații.  

Art. 18. Materialele sportive (piese, table și ceasuri) vor fi asigurate de către 

organizator. 

Art. 19. Cheltuielile de participare - transport, cazare, masă, taxa de participare 

(75 lei/echipă) și taxa de organizare (40 lei/sportiv, antrenor, însoțitor) - vor fi 

acoperite de către participanți. 

 

VI. PREVEDERI ȘI REGLEMENTĂRI 

Art. 20.  Sala de joc va fi stabilită într-un spațiu cu condiții corespunzătoare de 

iluminat, de căldură și cu acces delimitat. 
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Art. 21. Organizatorii CNEMJ vor asigura securitatea participanților în spațiile de 

cazare și la sala de joc. 

Art. 22. Organizatorii CNEMJ vor asigura asistența și serviciile medicale pentru 

participanți. 

Art. 23. Măsuri de ordine și disciplină: 

a. În spațiul de joc au acces: jucătorii titulari ai ambelor echipe pentru runda 

respectivă, arbitrii, observatorii, delegații echipelor și medicul. 

b. Jucătorii sunt obligați să aibă o conduită sportivă corecta, să nu discute cu 

adversarii,  coechipierii sau delegații. 

c. Jucătorii sunt obligați să respecte Legile șahului și Codul de etică șahistă. 

d. Pentru orice sesizare jucătorii se vor adresa arbitrilor, care vor lua deciziile 

în prezența căpitanilor celor două echipe. 

e. Nerespectarea dispozițiilor date de arbitru în legatură cu desfășurarea 

regulamentară a unei partide poate conduce la pierderea partidei, conform 

cu prevederile din Legile șahului 

f. La propunerea de remiză se va consulta căpitanul de echipă numai în 

prezența arbitrului. 

 

VII. ARBITRAJUL 

Art. 24. Delegarea arbitrilor se va face cu cel puțin 15 zile înainte de disputare, de 

către Colegiul Central de Arbitri din cadrul FRȘah. 

Art. 25. Toate cheltuielile pentru arbitri vor fi suportate de către organizator. 

Art. 26. Tragerea la sorți se va efectua conform regulilor sistemului elvețian pe 

echipe, rangul inițial de concurs al unei echipe fiind stabilit de media coeficienților 

rating FIDE/CIV a echipei de bază. Stabilirea perechilor pentru runda următoare se 

va face imediat după omologarea rezultatelor din runda curentă. 

Art. 27. Arbitrul va da startul într-un meci dacă la masa de joc sunt prezenți cel 

puţin câte 3 jucători ai fiecărei echipe. Arbitrul va da startul pornind ceasurile 

formaței cu mai puţin de 3 jucători şi care nu vor efectua prima mutare până când 

nu vor fi prezenți cel puţin 3 jucători. 

Art.28. Rezultatul unui meci va fi dat de suma punctelor individuale acumulate de 

către jucători [victorie în partida = 1 punct, remiza = 1/2 punct, înfrângere = 0 

puncte]; 

Art. 29. Timpul de așteptare de la începerea rundei este de 30 minute. 

Art. 30.Clasamentul final se va stabili prin adiționarea punctelor obtinute. 

 În caz de egalitate criteriile de departajare sunt următoarele: 

 a) Victoria din meciul direct (mica diagrama); 

 b) Punctele de meci ( 2 - victorie, 1 - meci egal, 0 - înfrângere); 

 c) Rezultatul la prima masă băieţi adunat cu cel de la prima masă fete; 

 d) Echipa cu media de vârstă mai mică; 

Art. 31. Arbitrii sunt obligați să transmită în termen de 48 de ore raportul de 

arbitraj la FRȘah, împreună cu rezultatele tehnice, cu desemnarea echipelor 

câștigatoare și cu eventualele contestații înregistrate. 
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VIII. TROFEE / PREMII 

Art. 32. Echipa mixtă câștigătoare la fiecare categorie de vârstă obține titlul de 

echipă campioană națională.  

Art. 33. Echipei clasate pe primul loc în CNEMJ i se vor acorda: Cupa, medaliile 

de aur, diplome și alte premii oferite de organizatori. 

Art. 34. Echipele clasate pe locurile II și III vor primi medaliile de argint, 

respectiv de bronz, diplome și premii. 

 

IX. DISPOZITII FINALE 

Art. 35. Competiția este inclusă în calendarul național al Federației Române de 

Șah. 

 

 

 
Revizuit şi aprobat în ședinta Consiliului Director din 28 noiembrie 2013. 

Art.8 a fost modificat prin Hotărârea Consiliului Director nr.39 din 28 septembrie 2020. 


