
                                 REGULAMENT SUPERLIGA 2020 
 

SUPERLIGA MASCULINĂ 

- Locul de desfășurare: localitatea Snagov, jud. Ilfov 

- Perioada: 13-17 septembrie 2020 

- Termen de înscriere, cu achitarea taxelor FRȘah și a taxelor de organizare: 4 septembrie 

2020. Achitarea serviciilor de cazare și masa: în avans minim 30%, diferența la sosirea la 

locul de desfășurare 

- Drept de participare: echipele clasate pe locurile 1-8 în Superliga 2019 și pe locurile 1-2 

în Divizia A 2019 

- În caz de indisponibilitate a unuia sau mai multora dintre cele 10 cluburi, li se conservă 

locul în Superliga 2021, iar locurile rămase vacante nu se vor completa; în ediția 2020 a  

Superligii nu va retrograda niciun club! 

- La ediția 2021 se vor putea înscrie cluburile cu drept de participare la Superliga 2020 și 

cele 2 cluburi care vor promova din Divizia A ediția 2020, urmand ca regulamentul 

editiei 2021 să precizeze cum se va face revenirea la 10 echipe în Superliga 2022 

- Turneul se desfășoară în sistem Berger 

- Ritmul de joc este 45 minute + 30 secunde adiționate, cu desfășurarea a 2-3 runde/zi; 

competiția nu este omologată FIDE 

- Componența echipei: 6 jucători+4 rezerve. Este admisă prezenţa fetelor în echipele 

masculine. O junioară care evoluează în echipa masculină va fi considerată junior al 

echipei respective. În lista de bază a unei echipe, pot fi trecuţi mai mulţi jucători străini 

(sportivi care figurează în evidenţa FIDE în alte liste rating decât lista rating a jucătorilor 

României). Echipele sunt obligate ca în fiecare meci să folosească 4 jucători aflaţi pe lista 

FIDE a României (3 seniori + 1 junior). 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 pentru CIV, cu 

specificația că cel mai slab rating FIDE are prioritate în fața 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. 

- Prezentarea listei de meci se va face astfel: 

Listele de bază ale echipelor şi carnetele de legitimare ale sportivilor vor fi prezentate 

arbitrilor la ședinţa tehnică. Înainte de fiecare rundă, la ora stabilită şi comunicată la 

ședinţa tehnică de către arbitrul şef, căpitanii echipelor (locţiitorii căpitanilor) vor 

prezenta arbitrului lista de meci pentru runda respectivă. În cazul neprezentării listei sau 

prezentării unei liste eronate înaintea unei runde, echipa va juca în runda respectivă cu 

formaţia din lista de bază. Totuşi, la prezentarea listei, arbitrul este obligat să verifice 

corectitudinea listei; în cazul că el certifică o listă eronată, echipa va juca în formaţia de 

bază, dar arbitrul respectiv va fi de asemenea sancţionat. În cazul în care în lista de meci 

nu a fost nominalizat juniorul, echipa respectivă va forfeita partida de la ultima masă. În 

cazul în care, din motive de forţă majoră (îmbolnăvire, obligaţii profesionale sau de altă 

natură), care fac imposibilă prezentarea la partidă a unui jucător dat în lista de meci, 

acesta va putea fi înlocuit cu o rezervă care va intra exact pe masa pe care urma să joace 

sportivul devenit indisponibil, chiar dacă nu va fi respectată regula celor 101 puncte Elo 

(pentru a nu se perturba pregătirea la adversar a celorlalţi concurenţi). În orice caz, 

indisponibilitatea va fi bine motivată (certificat medical, notă telefonică către arbitrul şef, 

aceasta din urmă întărită de o adeverinţă de la instituţia care a convocat jucătorul, 

eliberată şi trimisă arbitrului şef cel târziu la sfârșitul respectivei zile și nu mai târziu de 



finele competiției). În cazul că nu va putea fi justificată indisponibilitatea, echipa va fi 

penalizată cu pierderea meciului la zero, partidele jucate urmând a fi totuşi luate în 

consideraţie la calculaţia rating. Dacă o echipă nu poate să alinieze la o rundă formaţia 

completă, atunci nu va completa lista cu jucători care oricum nu se vor prezenta, în caz 

contrar fiind sancţionată cu pierderea meciului la zero. Va completa lista de meci lăsând 

neocupate poziţiile de la ultimele mese, deci nu va fi permisă neocuparea primelor mese 

ale formaţiilor. 

- Un meci poate începe numai dacă, la masa de joc, sunt prezenţi câte cel puţin jumătate + 

1 jucători (în speță, 4) pentru fiecare din cele două echipe oponente. Dacă nu s-a întrunit 

acest număr minim, 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. În cazul în care acest număr nu se va întruni în termenul de 45 

minute de la începerea oficială a rundei, echipa sau ambele echipe în cauză vor pierde 

meciul prin forfeit sau dublu forfeit.  

 

Sistemul de punctare: 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. 

Criterii de departajare în caz de egalitate de puncte, aplicate în ordinea urmatoare: 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) 

punctele realizate la diferite mese conform următorului algoritm: Partidele câştigate la 

masa 1 = 10 puncte; la masa 2 = 9 puncte; la masa 3 = 8 puncte; la masa 4 = 7 puncte; la 

masa 5 = 6 puncte; la masa 6 = 5 puncte d) suma ratingurilor jucătorilor mai mică; se va 

calcula suma ratingurilor jucătorilor echipei pentru fiecare rundă în parte, în funcţie de 

componenţa echipei în acea rundă, şi se vor însuma „ratingurile echipei” din toate 

rundele. 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. 

Arbitrajul va fi asigurat în conformitate cu respectarea „Legilor Şahului”, neexistând 

niciun fel de derogare din partea FIDE făcută în mod excepțional pentru actuala perioadă.  

Baremurile de arbitraj vor fi plătite de FRŞah. 

Căpitanii (locţiitorii căpitanilor) de echipă pot contesta eventualele încălcări de 

regulament constatate în alcătuirea listelor echipelor, pot contesta deciziile arbitrilor, 

depunând taxa de contestaţie sau de apel conform normelor financiare în rigoare, la 

următoarele termene: a) împotriva componenţei listei de meci a unei echipe, în termen de 

cel puţin 1 (una) oră înaintea orei începerii meciului; b) împotriva deciziei arbitrilor, 

produsă in timpul partidei, în termen de 30 minute de la aplicarea deciziei; se adresează 

arbitrului principal; c) împotriva soluţionării nefavorabile a unei contestaţii de către 

arbitri, se vor adresa comisiei de apel a competiției, în termen de 1 (una) oră de la 

comunicarea deciziei; d) decizia comisiei de apel este definitivă şi executorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUPERLIGA FEMININĂ 

- Locul de desfășurare: com. Snagov, jud. Ilfov 

- Perioada: 13-17 septembrie 2020 

- Termen de înscriere, cu achitarea taxelor FRȘah și a taxei de organizare: 4 septembrie 

2020 

- Achitarea serviciilor de cazare și masă: în avans minim 30%, diferența la sosirea la locul 

de desfășurare; 

- Drept de participare: înscriere liberă 

- Ritmul de joc este 45 minute + 30 secunde adiționate, cu desfășurarea a 2-3 runde/zi 

competiția nu este omologată FIDE 

- Componența echipei: 4 jucătoare + 2 rezerve. În lista de bază a unei echipe, pot fi trecute 

mai multe jucătoare străine (sportive care figurează în evidenţa FIDE în alte liste rating 

decât lista rating a jucătorilor României). Echipele sunt obligate ca în fiecare meci să 

folosească 3 jucătoare aflate pe lista FIDE a României (2 senioare + 1 junioară). 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 pentru CIV, cu specificația că cel mai slab 

rating FIDE are prioritate în fata 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 

- Prezentarea listei de meci se va face astfel: 

Listele de bază ale echipelor şi carnetele de legitimare ale sportivelor vor fi prezentate 

arbitrilor la ședinţa tehnică. Înainte de fiecare rundă, la ora stabilită şi comunicată la 

ședinţa tehnică de către arbitrul şef, căpitanii echipelor (locţiitorii căpitanilor) vor 

prezenta arbitrului lista de meci pentru runda respectivă. În cazul neprezentării listei sau 

prezentării unei liste eronate înaintea unei runde, echipa va juca în runda respectivă cu 

formaţia din lista de bază (totuşi, la prezentarea listei, arbitrul este obligat să verifice 

corectitudinea listei; în cazul că el certifică o listă eronată, echipa va juca în formaţia de 

bază, dar arbitrul respectiv va fi de asemenea sancţionat). În cazul în care în lista de meci 

nu a fost nominalizată junioara, echipa respectivă va forfeita partida de la ultima masă. În 

cazul în care, din motive de forţă majoră (îmbolnăvire, obligaţii profesionale sau de altă 

natură), care fac imposibilă prezentarea la partidă a unei jucătoare dată în lista de meci, 

aceasta va putea fi înlocuită cu o rezervă care va intra exact pe masa pe care urma să 

joace sportiva devenită indisponibilă, chiar dacă nu va fi respectată regula celor 101 

puncte Elo (pentru a nu se perturba pregatirea la adversar a celorlalte concurente). În 

orice caz, indisponibilitatea va fi bine motivată (certificat medical, notă telefonică către 

arbitrul şef, aceasta din urmă întarită de o adeverinţă de la instituţia care a convocat 

jucătoarea, eliberată şi trimisă arbitrului şef cel târziu la sfârșitul respectivei zile și nu mai 

târziu de finele competiției). În cazul că nu va putea fi justificată indisponibilitatea, 

echipa va fi penalizată cu pierderea meciului la zero, partidele jucate urmând a fi totuşi 

luate în consideraţie la calculaţia rating. Dacă o echipă nu poate să alinieze într-o zi 

formaţia completă, atunci nu va completa lista cu jucătoare care, oricum, nu se vor 

prezenta, în caz contrar fiind sancţionată cu pierderea meciului la zero. Va completa lista 

de meci lăsând neocupate poziţiile de la ultimele mese, deci nu va fi permisă neocuparea 

primelor mese ale formaţiilor 

- Un meci poate începe numai dacă, la masa de joc, sunt prezenţi câte cel puţin jumătate + 

1 jucătoare (în speță, 3) pentru fiecare din cele două echipe oponente. Dacă nu s-a întrunit 

acest număr minim, 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. În cazul în care acest număr nu se va întruni în termenul de 40 

minute de la începerea oficială a rundei, echipa sau ambele echipe în cauză vor pierde 

meciul prin forfeit sau dublu forfeit 

 

Sistemul de punctare: 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 

Criterii de departajare în caz de egalitate de puncte: 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 jucătoarele echipelor aflate la egalitate de puncte 

(punctaverajul în sistem olimpic); c) punctele realizate la diferite mese conform 

următorului algoritm: partidele câştigate la masa 1 = 10 puncte; la masa 2 = 9 puncte; la 

masa 3 = 8 puncte; la masa 4 = 7 puncte; d) suma ratingurilor jucătoarelor mai mică; se 

va calcula suma ratingurilor jucătoarelor echipei pentru fiecare rundă în parte, în funcţie 

de componenţa echipei în acea rundă, şi se vor însuma „ratingurile echipei” din toate 

rundele. 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. 

Arbitrajul va fi asigurat în conformitate cu respectarea „Legilor Şahului”, neexistând 

niciun fel de derogare din partea FIDE făcută în mod excepțional pentru actuala perioadă.  

Baremurile de arbitraj vor fi plătite de FRŞah. 

Căpitanii (locţiitorii căpitanilor) de echipă pot contesta eventualele încălcări de 

regulament constatate în alcătuirea listelor echipelor, pot contesta deciziile arbitrilor, 

depunând taxa de contestaţie sau de apel conform normelor financiare în rigoare, la 

următoarele termene: a) împotriva componenţei listei de meci a unei echipe, în termen de 

cel puţin 1 (una) oră înaintea orei începerii meciului; b) împotriva deciziei arbitrilor, 

produsă în timpul partidei, în termen de 30 minute de la aplicarea deciziei; se adresează 

arbitrului principal; c) împotriva soluţionării nefavorabile a unei contestaţii de către 

arbitri, se vor adresa comisiei de apel a competiției, în termen de 1 (una) oră de la 

comunicarea deciziei; d) decizia comisiei de apel este definitivă şi executorie. 

 

Toate celelalte prevederi ale Regulamentului Campionatelor Nationale pe echipe – Superliga, 

stabilite prin Hotărârea 15/2020 a Consiliului Director FRȘah se mențin. In caz de 

neconcordanță, primează prevederile Regulamentului special pentru ediția 2020! 

 

La toate competițiile se va respecta legislația naționala specifică epidemiei COVID-19 în vigoare 

și normele FRȘah pentru desfășurarea competițiilor în aer liber/în interior! 

 

În cazul în care competițiile programate nu se vor putea desfășura în perioada anunțată din cauze 

obiective legate de epidemie (măsuri impuse de autorități ulterior acestei decizii, zone 

carantinate, agravarea situației la nivel național, s.a.), Consiliul Director poate lua măsura de a 

amâna Campionatele Naționale pe echipe, la unul sau mai multe dintre eșaloane, pentru ultimul 

trimestru al anului 2020 (dacă legislația va permite), sau să decidă anularea ediției 2020, în caz 

de imposibilitate a disputării. 

 

 

Regulamentele (masculin/open şi feminin) ale Superligii 2020 au fost adoptate prin 
Hotărârea Consiliului Director FRŞah nr.35/ 01.09.2020. 


