
                              CUPA MOS NICOLAE  SAH CLASIC SI BLITZ   8 RUNDE 

28 NOIEMBRIE – 01  DECEMBRIE  2020 BRAN JUDET BRASOV 

 

A.C.S. Rozmarin Bucuresti organizeaza în perioada 28 NOIEMBRIE – 01 DECEMBRIE  

2020 turneul de Șah Clasic si Blitz  Cupa MOS NICOLAE ,in statiunea BRAN, 

 OPEN omologat FRȘah și FIDE. si copii sub 12 ani omologat FRSah. 

 Blitz omologat FIDE 

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 turneul se va 

desfasura conform ordinului Min.Tineretului și Sportului  si Min.Sanatatii 

Se va face triajul observațional zilnic, la intrarea în sală. Nu se va permite accesul 

persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare 

generală alterată) și febră mai mare de 37,3 grade. 

Organizatorul asigura dezinfectanți autorizați, aparat pentru masurarea temperaturii . 

Sistem de joc: elvețian, 8 runde OPEN; SE ACORDA 2 BYE –uri cu remiza pina in runda 

a V-a. 

Sistem de joc: Blitz elvetian 7 runde  

Timp de joc open : 60min + 30sec/mutare; pot participa jucatori cu elo sub 2200. 

Timp de joc open Blitz : 5 minute/jucator  

Taxa de participare: 130 lei / jucator sah classic  si blitz 

Cazare si masa    HOTEL FLO MARY   Statiunea Bran 

110 lei  pe zi (3 mese incluse)    dus, wc, tv,internet                           

  Disponibil   18 camere cu 2 paturi  ,1 camera cu 3 paturi  , 6  apartamente ( 2camere)  

cu 4 locuri in care  se pot caza numai familii.        

Premii: Se vor acorda 50% la suta din incasari, astfel: 

20% loc 1,   16 % loc 2,   14 % loc 3,   11% loc 4,   9 % loc 5,   8% loc 6,   7% loc 7,   5% 

loc 8 , 5%  primul veteran peste 60 ani si   5% prima fata clasata. 

 La copii sub 12 care joaca la open diplome , medalii la locul 1,2,3.  

La copii care joaca la sub 12 ani ,se acorda diplome,medalii si cupe la locul 1,2,3 

categoria 8 ani,10ani si 12 ani 

Copii sub 12 ani vor juca separat U 8, U 10, U 12 ,in cazul in care la o categorie sunt sub 

9 jucatori vor juca tur retur sau vor juca impreuna cu alta categorie. 



La blitz se acorda diplome si medalii locul 1,2,3 si  la copii sub 12 ani diplome medalii la 

locul 1,2,3 . 

Materialele pentru competiție sunt asigurate de organizatori. Numărul locurilor este 

limitat la 70 participanți (COPII SI ADULTI). 

Program de joc : 

sambata         28 noiembrie ora  14:00 runda 1 

sambata         28 noiembrie ora  17:30 runda 2 

duminica        29 noiembrie ora  09:30 runda 3 

duminica        29 noiembrie ora  14,30 runda 4 

luni                 30 noiembrie ora   09:30 runda 5 

luni                 30 noiembrie ora   14:30 runda 6 

luni                 30 noiembrie ora   17:30          blitz    7 runde   

marti               01 decembrie ora  09:30 runda 7 

marti    01 decembrie ora  14,30  runda 8 

Criterii de departajare: Bucholz, Bucholz Mediu, Berger. 

Rezervări/Înscrieri: la adresa de e-mail  asociatiarozmarin@gmail.com  până la data de 

26 noiembrie ora 23:00.  

La inscriere este obligatoriu sa lasati un numar de telefon pentru contact. 

Arbitrii competitiei  :  I.A. Radu Chirila si I.A. Radu Sofran 

Telefon informatii suplimentare         Sofran Radu 0787554444 

                                                               Mitaru Dan   0773975847  
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