
         
  

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH ALE ROMÂNIEI 

Dezlegări (m+f) 

București,  28 noiembrie 2020  
 

Organizator: Federația Română de Șah 

Loc de desfășurare:  sala „Nadia Comăneci” din clădirea MTS, etaj 8, str.Vasile Conta nr.16, Sector 

2, București. 

Competiția se desfășoară sub incidența reglementărilor guvernamentale de combatere a 

pandemiei Covid-19, portul corect al măștii fiind obligatoriu pe toată durata finalelor (atenție: nu se 

admite vizieră în loc de mască!). 

La intrarea în sala de concurs se face face triajul epidemiologic al participanților și măsurarea 

contactless a temperaturii corporale, nefiind admiși cei cu peste 37,3 grade Celsius. 

 

Programul campionatelor:        

Ședința tehnică : ora 9:30 

Finala :  ora 10:00 -  Timp de gândire 2 ore (9 probleme) 

 

ÎNSCRIERE OBLIGATORIE PÂNĂ JOI 26 NOIEMBRIE 2020, ORA 20, LA ADRESA DE 

MAIL A ARBITRULUI COMPETIȚIEI, DINU-IOAN NICULA: nicudin004@yahoo.com 

 

Dacă numărul de participanți (m+f) depășește 25, atunci fetele vor concura de la ora 12.30, lucru care 

va fi anunțat în dimineața zilei de vineri 27 noiembrie, zi în care nu se mai fac înscrieri. 

 

Premii masculin : 250, 200, 150 lei 

Premii feminin : 250, 200, 150 lei 

 

Se asigură materialele  sportive, dar participanții pot veni și cu propriile seturi de șah. 

Înscrierile se validează după plata taxelor de participare și organizare! 

 

Taxa de participare : 20 lei 

Taxa de organizare : 50 lei 

 

Participanții trebuie să fie membri ai unui club activ (nu suspendat sau radiat) afiliat la FRȘah și 

trebuie să aibă achitată viza anuală pe anul 2020. Rugăm ca, în prealabil, să consulte tabelul de pe site-

ul FRȘah și să aducă un document doveditor al plății, în caz că nu se regăsesc, dar afirmă că au plătit. 

                                                            . 

Plata taxelor de participare și organizare, precum și a vizei anuale se poate face: 

-în numerar la locul de concurs 

sau 

-până joi 26 noiembrie 2020, în contul Federației Române de Șah : 

 CF 4203652 ; RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR Unic București 

 

 

                       SECRETAR  GENERAL,    

   CONSTANTIN  IONESCU 

 

mailto:nicudin004@yahoo.com

