MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
CLUBUL SPORTIV STUDENȚESC „MEDICINA” TIMIȘOARA
P-ța Eftimie Murgu, nr. 2A,Timișoara, jud.Timiș, România
C.I.F. : 15054238

INVITAȚIE
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeş” Timişoara prin Clubul Sportiv Studențesc
„Medicina” Timişoara organizează, în colaborare cu Asociația Județeană de Șah Timiş și C.S.Mediator
Giarmata-Vii:

MEMORIALUL „PIUS BRÂNZEU” - open de șah rapid ONLINE - 28 noiembrie 2020
Pot participa șahiștii născuți dupa 01.01.2004 și studenții din Timișoara și județul Timiș
Programul competiției :
• Rundele I-III – sâmbătă, 28 noiembrie, ora 10:00;
• Pauză de masă – 13:00 – 15:00
• Rundele IV-VII – sâmbătă, 28 noiembrie, ora 15:00;
RITMUL DE JOC : 10 min + 5 secunde pentru fiecare mutare.
PREMII GENERALE : Se vor acorda premii în cupe și medalii pe grupe de vârstă,
băieți și fete separat : 6 ani, 8 ani, 10 ani, 12 ani, 14 ani și 16 ani. Locul I – cupă și
medalie, locul II – medalie, locul III – medalie. Locul I student si Locul I studente – cupă
și medalie.
TAXA DE PARTICIPARE : fără taxă de participare.
LOCATIE : ONLINE
Înscrierile se primesc numai pe adresa de mail: partenie_mihai@yahoo.com
Mailul de înscriere trebuie să cuprindă:
- Nume si prenume
- Numele de utilizator (user_name) creat pe platforma lichess.org
- Numărul de telefon
- Adresă de mail
Toate comunicările între arbitrii și jucători se vor face pe Whatsapp pe baza numărului de
telefon trimis de jucător.
Lista de înscriere și rundele se vor afișa pe chess-results.com
Toate detaliile tehnice de desfășurare a rundelor vor fi trimise ulterior fiecărui jucător înscris
pe adresa de mail comunicată la înscrierea în concurs.
Pentru informații suplimentare puteți suna la telefon: 0721 16 40 50
TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE : vineri 27 noiembrie 2020 ora 12:00
ECHIPA DE ORGANIZARE ȘI ARBITRAJ:
DIRECTOR TURNEU : MI IOAN MĂRĂȘESCU
ARBITRU : FA PARTENIE MIHAI

