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CUPA CAMPIONILOR 2020 - Glove 

Technology 

 
AJȘah ILFOV, 

Federația Română de Șah și  

Glove Technology SRL în calitate de sponsor  

au plăcerea să vă invite la 

“CUPA CAMPIONILOR 2020 – Glove Technology”, 
 

TURNEU ONLINE ÎNCHIS destinat copiilor sub 14 ani. 

Participarea la concurs se va face pe bază de invitații făcute de FRȘah. Criteriile de invitare: 

- Lista ELO  

- Concursul național de selecție online pentru campionatul european 

 

Lista participanților invitați este deja postată pe adresa: http://chess-results.com/tnr542732.aspx?lan=27  

 

Pentru confirmare, vă rugăm să vă înscrieți până  Miercuri 9 Decembrie ora 12:00 
la https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/cupa-campionilor-2020-glove-
technology/lobby. 
 

 

Concursul este organizat în 8 turnee distincte, U8, U10, U12, U14, F8, F10, F12, F14. Fiecare turneu are 8 

participanți. 

http://chess-results.com/tnr542732.aspx?lan=27
https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/cupa-campionilor-2020-glove-technology/lobby
https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/cupa-campionilor-2020-glove-technology/lobby
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Sistem de joc: Turneu – 7 runde, timp de joc 15 minute + 10 secunde increment începând cu prima 

mutare. Patru runde sâmbăta, trei duminică. 

Partidele se vor juca pe aplicația www.tornelo.com iar rezultatele vor fi transmise atât 

pe www.tornelo.com cat și pe www.chess-results.com. 

Director turneu: Filip Matei 

Arbitru principal : Jugaru Lucian   

Arbitru secund:  MMI Ionică Iulia 

Președinte Comisie contestații: MMI Ionescu Constantin 

Program: 

• Miercuri 9 Decembrie 2020 

o ora 19:00 - ședința tehnică pe platforma Zoom. 

• Sâmbătă 12 decembrie 2020: 

o ora 10:00 - Runda I 

o ora 11:30 - Runda II     

o ora 16:00 - Runda III 

o ora 17:30 - Runda IV 

• Duminică 13 decembrie 2020: 

o ora 10:00 – Runda V 

o ora 11:30 – Runda VI 

o ora 13:00 – Runda VII 

Zoom: https://us02web.zoom.us/j/88696316735?pwd=RDNTZVgwNllpWmg2OFFEc25lOWJoQT09 

Vor fi premiate cu diplome și bani primele 3 locuri la băieți și primele 3 locuri la fete pentru fiecare 

turneu în parte. Locul I - 400 lei, Locul II - 300 lei, Locul III - 200 lei. La Grupa U8 vor fi premiate si Locurile 

1 pentru B7, B6, F7, F6. 

Toți participanții vor primi, la cerere, diplome de participare în format digital. 

http://www.tornelo.com/
http://www.tornelo.com/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.chess-results.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Q_B3oVEn3QuujnKBHCGa4CuG6DCMnj0dXF91Lit3yPRRYXIrWxqpoRLk&h=AT3_0WiOJpInmYSqysFC9gqjZS6kcf6nyYmN80-T69xRocaDldWKwV5xYMJNOiKAjAHVcvOVZTN4cSPLdURdZyU3_cDrQdz6nCVjjVAQL9cmwo23kthOSGTJbgmt7jsvpy51
https://us02web.zoom.us/j/88696316735?pwd=RDNTZVgwNllpWmg2OFFEc25lOWJoQT09
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DESFĂȘURAREA TURNEULUI 

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

IMPORTANT – Detaliile de conectare la concurs sunt prezentate în Anexa 1. 

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 și pe chess-results.com . 

Aspecte tehnice 

1. Pentru participarea la competiție, fiecare participant trebuie să dețină:  

a) Un echipament (Laptop/PC) conectat la internet;  

b) Conexiune internet stabilă;  

c) Cont de jucător pe platforma www.tornello.com;  

d) Aplicația ZOOM instalată pe echipamentul de joc; 

2. 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. 

Fair-Play 

1. Toate partidele sunt supravegheate de o echipă dedicată, coordonată de către arbitrul șef și asistată 

de instrumentele platformei www.tornelo.com. 

2. Este interzisă folosirea de resurse externe în timpul partidei (motoare de șah, site-uri specializate de 

analiză, ajutor uman). 

3. Arbitrii pot modifica rezultatul unei partide în caz de nerespectare a condițiilor fair-play. 

Mult succes!                               

http://www.tornelo.com/
http://www.tornelo.com/
http://www.tornello.com/
http://www.tornelo.com/
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Anexa 1 
A. Detalii conectare concurs: 
Pentru a vă înscrie în concurs trebuie să urmați următorii pași: 
1. Click pe link-ul de concurs: https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/cupa-
campionilor-2020-glove-technology/lobby Apasati pe butonul “Sign in to join the event” 
2. În cazul in care nu aveți deja cont pe platforma www.tornelo.com, veți fi direcționati să vă faceți un cont 
cu următorii pași: 
              a. Completati adresa de email 

b. Completați numele real și prenumele real al jucătorului așa cum apare în certificatul de naștere 

c. Introduceți parola dorită și apoi confirmati acea parolă 

d. Apăsați sign in 

3. Veti fi direcționați acum către pagina concursului unde apăsați buton Enter Event și veți intra într-o pagină 
unde să introduceți următoarele detalii, în 5 pași 

a. Pasul 1 – Apăsați Add Player și introduceti numele jucătorului (nume prenume), apasati Enter și 
selectati numele jucătorului creat și apoi apasati next step, selectati la privacy level Public și click pe 
Finish 

b. Pasul 2 – Selectați turneul  

La Estimated rating vă rugăm să completați astfel: 

1. Jucătorii legitimați vor introduce valoarea CIV-ului lor care poate fi gasit 
aici: http://frsah.ro/index.php/jucatori/  (coloana RTG_NAT din tabel) 

2. Jucătorii care știu că sunt legitimați dar nu se regăsesc în lista de mai sus, deoarece lista e actualizată o dată  
pe lună, vor introduce 1001. 

3. Jucătorii nelegitimați sau cei cu CIV 1001 vor introduce 1001 

a. La Year of birth completați anul nașterii jucătorului 

b. Apăsați next step 

c. Pasul 3 – introduceți numărul de telefon și apoi click pe next step 

d. Pasul 4 – verificați informațiile introduse și, dacă totul este în regula, apasati butonul Submit Entry 

4. Va apare o fereastra mică prin care vi se spune că “Your entry was placed successfully!” ceea ce înseamnă 
ca v-ați înscris în concurs cu succes.  Apăsați OK în acea fereastră. 

5. Veți vedea acum fereastra concursului unde vă veți regăsi și dumneavoastră la turneul dorit. 
Toate datele introduse sunt folosite pe perioada concursului pentru interacțiunea cu jucătorii. 

 

https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/cupa-campionilor-2020-glove-technology/lobby
https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/cupa-campionilor-2020-glove-technology/lobby
http://www.tornelo.com/?fbclid=IwAR37iHIWCaMtFUti1LILUukegEE4w-0SSlqynVdwy2-fIQi1coXDi-h9Za4
http://frsah.ro/index.php/jucatori/

