
ACS JOCUL CELOR 3 CAI BUCUREȘTI          ONE PROJECT & COST MANAGEMENT         HOTEL MARSHAL GARDEN 

                                                                                                              

 

 

Invitație 

Weekend Șahist Bucureștean 31 
 

ACS Jocul Celor 3 Cai București, ONE PROJECT & COST MANAGEMENT  și 
Hotel Marshal Garden***** vă invită să participați în perioada 16 – 18.10.2020, 
la turneul de Șah Clasic, Weekend Șahist Bucureștean 31, omologat FRȘah și 
FIDE, elo<2200.  

Locul de desfășurare : Hotel Marshal Garden*****, Sala Panoramic, et.5, 
Calea Dorobanților, nr.50 B, sector 1, București. 

Sistem de joc : elvețian, 7 runde; 

Timp de joc : 60min + 30sec/mutare pentru fiecare jucător; 

Premii :      Premii speciale : 

Locul I – 1000 lei     Locul I Elo <2000  - 350 lei 

Locul II –  750 lei    Locul I Elo <1800  - 300 lei 

Locul III – 500 lei     Locul I Elo <1600  - 250 lei 

Locul IV – 250 lei     

Locul V –  200 lei     

Premiile sunt în valoare netă, nu se cumulează și sunt garantate indiferent 
de numărul de participanți. Materialele pentru competiție sunt asigurate de 
organizatori. Numărul locurilor este limitat la 80. Participanții sunt rugați să aibe 
un comportament civilizat și să se prezinte într-o ținută decentă. Organizatorii își 
rezervă dreptul de a refuza unor jucători înscrierea în concurs. 

 



Criterii de departajare : Victoria Directă, Numărul de victorii, Bucholz, 
Bucholz Mediu, Berger. 

Rezervări/Înscrieri : la adresa de email weekend.sah@gmail.com până joi 
15.10.2020, plata taxei de participare între orele 12.00 – 13.15 la Hotel Marshal 
Garden, Calea Dorobanților, nr.50 B, sector 1, București, în limita locurilor 
disponibile (80). După ora 13.15 rezervările își pierd valabilitatea și lista se va 
completa cu persoanele prezente. 

Se pot solicita 3 bye-uri cu remizã în primele 5 runde. 

Taxa de participare + organizare : 180 lei 

Programul de joc:  
Vineri  16.10.2020 :Ședința Tehnică - Ora 13.15;  

Runda I -Ora 13.30; Runda II -  Ora 17.00;                                                                                                        
Sâmbătă  17.10.2020 : Coffee break începând cu ora 09.30 

Runda III - Ora 10.00 ; Runda IV - Ora 13.30; Runda III - Ora 17.00; 
Duminică 18.10.2020:  Coffee break începând cu ora 08.30. 

Runda VI -Ora 09.00; Runda VII -Ora 12.30; Festivitatea de Premiere - Ora 16.15. 
Ora 17.00 : Blitzul de la ora cinci – ediția a XI-a 
Arbitrii : IA Dinu-Ioan Nicula și IA Radu-Catalin Chirila 

Informații suplimentare : email weekend.sah@gmail.com și telefon 
0756569362 – Florin Coman. 

Competiția se desfășoară cu respectarea obligatorie a normelor de 
prevenire a COVID 19 la competițiile individuale în aer liber și spațiu închis 
(inclusiv legate de aspectele ante- și post-competiționale) și a reglementărilor 
speciale FRȘah, în contextul sanitar determinat de COVID 19. Prin înscrierea la 
concurs, sub semnătură, participanții se angajează să se conformeze 
necondiționat respectivelor reglementări (inclusiv a măsurării non-contact a 
temperaturii, care nu trebuie să depășească 37,3° C), sub sancțiunea 
neprimirii/eliminării din concurs. Se va purta mască pe tot timpul desfășurării 
competiției. Accesul spectatorilor și însoțitorilor în spațiul de joc este strict 
interzis. Participarea minorilor este posibila cu acordul scris al parintilor 
Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja sănătatea tuturor participanților, 
dar iși declină orice responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19! 

 


