
CUPA VADOS 
 

OPEN INTERNAŢIONAL DE ŞAH RAPID, ediţia a XV-a 

ARAD, 29 noiembrie 2020 

Open general cu omologare FIDE pentru ELO sah rapid 

9 runde, 12 min. + 5 sec/mutare 

 

 

TURNEU B – open copii sub 12 ani cu ELO/CIV maxim 1050, 7 runde, 10 min. + 3 

sec/mutare 

 
 

LOC DE DESFĂŞURARE:  Hotel Continental Forum Arad 

 

PREMII: 

TURNEUL A 

GENERAL: 1. –   350 lei             ELO < 1200 şi fără ELO:    1. – 100 lei * 

                      2. –   200 lei             ELO 1200- 1450:    1. – 100 lei *                                              

                      3. -    150 lei             ELO 1450-1900: 1. – 100 lei * 

                      4. -    100 lei             Jucători din mun. Arad: 1. -100 lei  

                      5. –   50 lei              Veterani: 1. – 100 lei                                                              

                      6. –    50 lei         

* (premii cate. Elo) – premiu in obiecte de șah in valoarea mentionata      

Juniori < 16 ani: 1. - 50 lei + cupa   Feminin: 1. – 50 lei + cupa 

                       

U10: locul 1 – cupă+medalie+diplomă+cadou șah. Locul 2,3 - cupă+medalie+diplomă 

U12 (11-12 ani) locul 1 – cupă+medalie+diplomă +cadou șah. Locul 2,3 - cupă+medalie+diplomă 

U14 (13-14 ani) locul 1 – cupă+medalie+diplomă+cadou șah. Locul 2,3 - cupă+medalie+diplomă 

PREMIU SURPRIZĂ – LUCKY LOSER: 50 lei – prin tragere la sorţi dintre jucătorii care nu 

au obţinut nici un premiu 

Premiile sunt în valoare netă, sunt garantate la un numar de 40 de participanti, nu sunt cumulabile 

și nu se împart.  

Criterii de departajare: vor fi trase la sorti dupa ultima runda dintre urmatoarele:  Bucholtz -1, 

Bucholtz, Sonneborn – Berger, număr de victorii      
 

TURNEUL B 

Cupe, medalii şi diplome jucătorilor clasaţi pe locurile I, II și III  la grupele de vârstă  U8, U10, 

U12, baieti si fete separat  

 

TAXE DE PARTICIPARE 

 

TURNEUL A  

General – 40 lei         Juniori < 12 ani – 30 lei 

GM, WGM, IM, WIM – fără taxă  

 

TURNEUL B – 30 lei 



Vă rugăm să confirmaţi participarea Dv. până la data de 28 noiembrie. Jucătorii care se înscriu 

după această dată vor plăti o majorare la taxa de participare de 10 lei. 

 

PROGRAM 

 

TURNEUL A 

ora 9,00 validarea înscrierilor şi şedinţa tehnică; nu se mai fac inscrieri după această oră 

orele 9,30 – 13,30 – Rundele  I-V;  

orele 13,30-14,30 – Pauza de masă 

orele 14,30 – 18,00  – Rundele VI-IX;  

ora 18,30 – Festivitatea de premiere 

 

TURNEUL B  

ora 9,30 validarea înscrierilor şi şedinţa tehnică; nu se mai fac inscrieri după această oră 

orele 10 – 13,30 – Rundele  I-V;  

orele 13,30-14,30 – Pauza de masă 

orele 14,30 – 16,00  – Rundele VI-VII;  

ora 16,30 – Festivitatea de premiere 

 

Se va juca in toate sălile de conferință ale Hotelului Continental de la parter si mezanin – 

peste 350 mp! 
 

Turneul se va desfășura cu respectarea tuturor normelor de igienă anti-COVID prevăzute de 

Ordinul MTS nr. 1219/22.09.2020 

 

Purtarea măștii în spațiul de joc este obligatorie! 

 

Peroanele cu o temperatură mai mare de 37.3 sau care prezintă simptome ce includ febră, 

dificultate în respirație (creșterea frecvenței respiratorii), tuse nu vor avea acces in spațiul de joc! 

 

Participarea la turneu va avea loc pe baza de declaratie pe proprie raspundere prin care se confirmă 

că jucătorii nu prezintă momentan și cel puțin 5 zile anterioare nici ei, nici vreun alt membru al 

familiei,  simptome de infecție respiratorie și / sau temperatură mai mare de 37,3 ° C .;. nu sunt 

supusi la măsura carantinei și nu au fost testati pozitiv la COVID-19; nu sunt supusi la măsura 

autoizolării și nici nu locuiesc cu persoane care se află în izolare proprie; în ultimele 14 zile nu au 

avut contact cu persoane care au fost testate pozitiv pentru COVID-19. De asemenea prin 

declaratie jucătorii confirmăs că sunt conștienți de riscul posibil de transmitere a noului 

coronavirus în timpul evenimentului de șah, dar sunt dispuși să participe totuși la eveniment 

  

 

Număr maxim de participanți: 50 

  

Vă rugăm să platiți anticipat taxa de participare cu card debit/credit prin intermediul site-ului 

aradopen.ro 

 

Informaţii suplimentare şi înscrieri: Alin Câmpeanu – 0722/613128; sahclubvados@yahoo.com 


