
                                                           

                  CUPA PALAS  LA ȘAH (ONLINE) 
   CLUBUL MICULȘAHISTorganizeaza concursul de sah CUPA PALAS

                              FOND DE PREMIERE – 10.000 lei 

      Concursul  se va desfășura pe 6 grupe de vârstă : 8,10,12,14,16,18

                              Taxa de participare – 50 lei
  Inscrierile se fac direct in aplicatia www.tornelo.com.

  Plata taxei de participare se poate face prin:

 ordin de plata in contul RO62 RNCB 0689 1006 9826 0001 deschis la BCR , 
Beneficiar: Clubul sportive Micul Șahist, CUI 22361103 cu explicatia “Taxa 
concurs, nume copil

- cu cardul in aplicatia de concurs www.tornelo.com     (circa 2 lei)

Plata taxei se face prin cele 2 metode specificate mai sus pana pe data de 08  

      Ianuarie 2021

Sistem de joc: elvetian – 7 runde, timp de joc 15 minute + 10 secunde increment 
incepand cu prima mutare.

Partidele se vor juca pe aplicatia www.tornelo.com iar rezultatele vor fi transmise atat 
pe www.tornelo.com cat si pe www.chess-results.com.

http://www.tornelo.com/
http://www.tornelo.com/
http://www.tornelo.com/
http://www.tornelo.com/


Program:

 Sambata   09 ianuarie 2021 -R1-ora10 ,R 2–ora 11.15,R 3-ora 16,R4- ora 17.15

  Duminică 10 ianuarie R 5 ora 10.00 ,R6 –ora 11.15 ,R7 –ora 12.30

 Sedinta tehnica pe platforma ZOOM  ,joi 7 ianuarie ora 18

                                     PREMII
Premii  U 8 și  U10 ,  fete și băieți 
U10 - General
Locul I                     Cupa +  Medalie  +  150 lei
Locul  II                  Cupa +  Medalie  +  100  lei
Locul III                  Cupa +  Medalie +    50   lei 

Se vor premia cu medalii și cupe copii de 7 ani  , dacă sunt.

PREMII  ÎN BANI -  GRUPELE   de 12 -14- 16 - 18 ani

     BĂIEȚI        - LOC I  -400  lei,  LOC II -300 lei, LOC III -200 lei ,LOC IV -100 lei 

      FETE          – LOC  I – 300 lei  ,LOC II -200 lei, LOC III -100 lei

Premii garantate la  minim 12 băieți / grupă  și 8 fete/grupă

 Toti participantii vor primi diplome de participare in format digital 

DESFASURAREA TURNEULUI

Partidele se vor desfasura pe platforma www.tornelo.com cu monitorizare pe platforma 
ZOOM.

IMPORTANT - Detaliile de conectare la concurs sunt prezentate in Anexa 1.
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Partidele se desfasoara cu pauza de 20-30 minute minute intre runde, tragerea la sorti 
este efectuata automat pe www.tornelo.com.

Jucătorii nu vor avea în camera de joc un alt echipament electronic în afara celui folosit 
pentru disputarea partidei. Nicio altă persoană nu se va afla în aceeași cameră cu 
jucătorul pe toată durata partidei. Jucătorul nu poate părăsi partida fără acceptul 
arbitrului. Jucătorii permit controlul arbitrilor asupra echipamentului electronic de joc 
pentru clarificarea suspiciunilor, refuzul conducând la pierderea partidei.

Lista de înscriere și rundele se vor afișa pe www.tornelo.com.

Aspecte tehnice

• Pentru participarea la competiție, fiecare participant trebuie să dețină: a) Un 
echipament (Laptop/PC) conectat la internet; b) Conexiune internet stabilă; c) Cont de 
jucator pe platforma www.tornello.com; d) Aplicația ZOOM instalată pe echipamentul de 
joc;

2. Neprezentarea la două runde, fără anunțarea în prealabil a organizatorilor, duce la 
eliminarea din competiție.

• Pierderea conexiunii la site-ul de concurs duce la scurgerea timpului de joc până la 
reconectare, sau chiar la pierderea partidei în cazul in care nu se reușește 
reconectarea. În cazul în care ambii jucători pierd conexiunea și nu reușesc să se 
reconecteze în timp util, partida se reia de la start (cu excepția cazului in care este 
afectat programul competiției, caz în care rezultatul va fi remiză).

Fair-Play

• Toate partidele sunt supravegheate de o echipă dedicată, coordonată de către arbitrii 
șefi și asistată de instrumentele platformei www.tornelo.com.   Deoarece este platformă  FIDE 
, cei descoperiți trișând  au șanse mari de a fi suspendați  din activitatea sportivă !

• Este interzisa folosirea de resurse externe in timpul partidei (motoare de sah, site-uri 
specializate de analiza, ajutor uman).

• Arbitrii pot modifica rezultatul unei partide in caz de nerespectare a conditiilor fair-play.
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Detalii conectare concurs   

Pentru a va inscrie in concurs trebuie sa urmati urmatorii pasi:

Click pe link-ul de concurs 

https://tornelo.com/chess/orgs/micul-sahist-iasi/events/cupa-palas-online-8-10-
12-14-16-18-ani

online/lobby Apasati pe butonul albastru “Sign in”

• In cazul in care nu aveti deja cont pe platforma www.tornelo.com, veti fi

directionati sa va faceti un cont cu urmatorii pasi (in cazul in care aveti deja 
cont, doar introduceti user si parola urmat de sign in):

                1.Completati adresa de email

                2.Completati numele real si prenumele real al jucatorului asa cum apare in   
                    certificatul de nastere

                3.Introduceti parola dorita si apoi confirmati acea parola

               4.Apasati sign in

• Veti fi directionati acum catre o pagina unde sa introduceti urmatoarele detalii, 
in 5 pasi

o Pasul 1 – Apasati Add Player (in cazul in care aveti deja introdus 
jucatorul in concursurile precedente, selectati jucatorul, apasati next 
step si treceti la pasul 2) si introduceti numele jucatorului (nume 
prenume), apasati enter si selectati numele jucatorului creat si apoi 
apasati next step, selectati la privacy level Public si click pe Finish

Pasul 2 – Selectati turneul la care doriti ca jucatorul sa participe

La Estimated rating va rugam sa completati astfel:

Jucatorii legitimati vor introduce valoarea CIV-ului lor care poate fi gasit aici: 
http://frsah.ro/wp-content/uploads/2020/11/BAZA-JUCATORI-CU-DREPT-DE-JOC-
CLUBURI-ACTIVE-01-NOIEMBRIE-2020.xls (coloana TG_NAT din tabel

https://tornelo.com/chess/orgs/micul-sahist-iasi/events/cupa-palas-online-8-10-12-14-16-18-ani
https://tornelo.com/chess/orgs/micul-sahist-iasi/events/cupa-palas-online-8-10-12-14-16-18-ani
https://tornelo.com/chess/orgs/cs-oxygen-bucuresti-academia-de-sah/events/cupa-academiei-de-sah-editia-a-vi-a-online/lobby
http://www.tornelo.com/
http://frsah.ro/wp-content/uploads/2020/11/BAZA-JUCATORI-CU-DREPT-DE-JOC-CLUBURI-ACTIVE-01-NOIEMBRIE-2020.xls
http://frsah.ro/wp-content/uploads/2020/11/BAZA-JUCATORI-CU-DREPT-DE-JOC-CLUBURI-ACTIVE-01-NOIEMBRIE-2020.xls

