Concurs Național online de selecție pentru juniori
în vederea participării la evenimente online în anul 2021

Competiția contează drept criteriu de selecție pentru viitoarele acțiuni online ale
loturilor naționale de juniori (meciuri inter-țări, competiții internaționale, sesiuni
de pregătire online).
Regulament
I.

Introducere

I.1. Regulamentul este elaborat de către Comisia de organizare :
Director de Turneu: Ion Șerban Dobronăuțeanu
Arbitru șef open: FA Lucian Jugaru
Arbitru șef fete: IA Rudolf Dombi
Omologări înscrieri: IA Dinu-Ioan Nicula
I.2. Comunicarea referitoare la buna desfășurare a concursului se realizează prin
intermediul adresei de mail frsahonline@gmail.com.
I.3. Inscrierile vor fi transmise la adresa turneefrsahinscrieri@gmail.com,
conform pct. IV.1.
I.4. Orice situație neprevăzută în prezentul regulament va fi supusă deciziei
Comisiei de organizare.
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II.

Participanți

II.1. Participarea în Semifinale este permisă oricărui sportiv legitimat la un club
afiliat la FRȘah (club ce nu se află în stare de suspendare), conform următoarelor
categorii de vârstă: Open 10 ani și Fete 10 ani (data nașterii după 01.01.2011),
Open 12 ani și Fete 12 ani (data nașterii după 1.01.2009), Open 14 ani și Fete 14
ani (data nașterii după 1.01.2007), Open 16 ani și Fete 16 ani (data nașterii după
1.01.2005), Open 18 ani și Fete 18 ani (data nașterii după 1.01.2003).
Sportivii trebuie să aibă achitată viza anuală pe anul 2021, conform tabelului
consultabil pe site-ul FRȘah. Cine nu figurează în acest tabel oficial, trebuie să
achite viza sau să prezinte un document care să ateste că viza a fost, totuși,
plătită.
III.

Format

III.1. Semifinale 23-24 ianuarie 2021, sistem elvețian 7 runde, ritm de joc 25 min.
KO + 5 sec./mutare, primii clasați se califică la faza finală, astfel:
-

primii opt clasați la grupele O10, F10, O12, F12, O14 si O16
primii șapte clasați la grupele F14, F16 si O18
primii șase clasați la grupa F18
calificați direct in finale sunt sportivii: Lia-Alexandra Maria F14, Ema Obada
F16, Miruna-Daria Lehaci si Alessia-Mihaela Ciolacu F18, David Gavrilescu
O18.

III.2. Finale în sistem turneu închis 8 sportivi, 7 runde, 30-31 ianuarie 2021, ritm
de joc 25 min.KO +5 sec./mutare.
III.3. În cazul în care la o categorie se vor înscrie mai puțin de 11 participanți, se va
juca direct finala, în sistem turneu închis (eventual tur-retur).
III.4. Criterii de departajare:
Semifinale: Partida directă sau mica diagramă, Buchholz tăiat 1, Buchholz,
numărul mai mare de victorii (inclusiv prin forfeit), iar în caz de egalitate a
criteriilor anterioare - o partidă de blitz Armageddon.
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Finale: Partida directă sau mica diagramă, numărul mai mare de victorii (inclusiv
prin forfeit), Sonneborn-Berger, numărul mai mare de victorii cu negrul (partidele
nedisputate vor conta ca fiind jucate cu albul), o partidă de blitz Armageddon.
III.5. Împerecherile vor fi efectuate cu programul Swiss-Manager, iar sortarea
jucătorilor va fi făcută conform listei Elo Rapid FIDE la 1 ianuarie 2021. Dacă un
jucător nu are Elo Rapid, va utiliza Elo Clasic iar, în lipsa acestuia, coeficientul CIV
din ianuarie 2021. Nu se admite folosirea unor ratinguri online.
III.6. Toate partidele se desfășoară utilizând platforma tornelo împreună cu
aplicația ZOOM. Prin înscrierea în competiție, participanții sunt de acord să-și
prezinte numele real în contul tornelo.
III.7. În finale, nu sunt permise propunerile de remiză până la mutarea 30 inclusiv,
sub sancțiunea avertismentului la prima abatere și a pierderii partidei la a doua
abatere.
III.8. Finaliștii vor juca sub supraveghere, cadrul general fiind la sediul unui club și
în prezența unui arbitru atestat sau a unui jucător adult cu titlu de clasificare, ce
va dispune de cameră video și aplicațiile Whatsapp + Zoom activate și va fi
disponibil la orice apel al arbitrilor. Comisia de organizare va aproba condițiile de
joc în cazul fiecărui finalist.
IV.

Program

IV.1. Înscrierile se vor face până miercuri 20 ianuarie 2021, orele 12:00 direct pe
pagina
concursului
în
platforma
tornelo
la
adresa
https://tornelo.com/chess/orgs/romanian-chess-federation/events/concursnational-selectie-online-pentru-juniori/lobby
Taxă participare: 50 lei se face prin transfer bancar în contul FRSah (mai jos) și
confirmată pe email până miercuri 20 ianuarie 2021, orele 12:00 la
turneefrsahinscrieri@gmail.com, indicând numele și prenumele sportivului și ID
FIDE. În caz că sportivul nu are ID FIDE, acesta poate fi solicitat Ofițerului FIDE al
FRȘah, Dinu-Ioan Nicula, pe adresa de comunicare de la I.2.
RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 – BCR Unic, Bucureşti
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În același mod poate fi achitată și viza anuală (25 lei pentru jucători născuți după
1.01.2011, 30 lei pentru ceilalți). Nu se acceptă plata ulterioară a taxei sau vizei.
IV.2. Ședința tehnică: miercuri 20 ianuarie ora 19:00
IV.3. Semifinale
Sâmbătă 23 ianuarie: Runda I ora 10:00, Runda II ora 12:00, Runda III ora 16:00,
Runda IV ora 18:00
Duminică 24 ianuarie: Runda V ora 10:00, Runda VI ora 12:00, Runda VII ora 16:00
Omologarea „Fair Play” a rezultatelor din faza semifinalelor: 27 ianuarie.
IV.4. Finale:
Sâmbătă 30 ianuarie: Runda I ora 10:00, Runda II ora 12:00, Runda III ora 16:00.
Duminică 31 ianuarie: Runda IV ora 10:00, Runda V ora 12:00, Runda VI ora 16:00,
Runda VII ora 18:00.
V.

Premii

V.1. Semifinale: Primii clasați la fiecare categorie se vor califica la faza finală
conform III.1. (și după omologarea „Fair-Play”) și vor primi Diplome în format
electronic.
V.2. Finale:
Locurile I–III: Cupe și Diplome.
Pentru jucătorii de vârste U8 ce vor evolua în concursul U10, se vor oferi cupe și
diplome primilor 3 clasați (în finale, dar recurgându-se și la semifinale, dacă este
cazul).
VI.

Aspecte tehnice

VI.1. Pentru participarea la competiție, fiecare sportiv trebuie să dețină:
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a) Un echipament (Laptop/PC) conectat la internet; alte device-uri nu sunt
admise.
b) Conexiune internet stabilă;
c) Cont de utilizator pe platforma www.tornelo.com;
d) Aplicația ZOOM instalată pe echipamentul de joc;
VI.2. Procedura de joc:
a) Utilizatorul se conectează pe platforma tornelo pentru înscriere până la
data de 20 ianuarie;
b) Utilizatorul se conectează pe platforma tornelo cu 30 minute înainte de
începerea primei runde a zilei și își validează prezența;
c) VII.3. Dacă serverul www.tornelo.com nu poate programa din motive
tehnice partidele, atunci respectivele jocuri se vor reprograma;
VI.3. Timpul de așteptare de la începerea rundei este reprezentat de totalitatea
timpului avut la dispoziție de către un jucător (25 de minute).
VI.4. Jucătorii au dreptul să solicite un număr nelimitat de bye-uri cu 0 puncte prin
anunțarea pe canalele oficiale, cel mai târziu cu 30 minute înainte de începerea
rundei.
VI.5. Neprezentarea la două runde, fără anunțarea în prealabil a organizatorilor,
duce la eliminarea din competiție.
VI.6. Pierderea conexiunii duce la scurgerea timpului de joc până la reconectare,
sau chiar la pierderea partidei în cazul în care nu se reușește reconectarea până la
terminarea timpului de gândire. În situația în care ambii jucători pierd conexiunea
și nu reușesc să se reconecteze în timp util, partida se reia de la start (cu excepția
cazului în care este afectat programul competiției, caz în care rezultatul va fi
remiză).
VII.

Fair-Play
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VII.1. Toate partidele sunt supravegheate de o echipă tehnică „Fair Play” numită
de Comisia de organizare, coordonată de către arbitrii șefi și asistată de
instrumentele platformei tornelo. Echipa va supraveghea imaginile ZOOM și
informațiile tehnice referitoare la partide prezentate de platforma tornelo și va
urma concluziile acestora, în vederea omologării rezultatelor.
VII.2. Cazurile de încălcare a prezentului regulament, de nesportivitate și
suspiciunile de fraudă trebuie semnalate arbitrilor șefi de către jucători, în termen
de 30 minute de la încheierea rundei, la adresa de mail jugarul@yahoo.com,
folosind adresa cu care s-a realizat înscrierea în concurs; în caz contrar, solicitările
nu sunt analizate.
VII.3. În termen 24 de ore, arbitrii vor răspunde în scris solicitării, decizia fiind fără
drept de apel.
VII.4. Fiecare concurent are dreptul la două solicitări nefondate (solicitări care nu
confirma suspiciunile de fraudă), după care orice solicitare a sa va fi luată în
considerare numai după plata unei taxe de 200 lei în contul FRȘah, sumă care este
returnată integral dacă suspiciunea de fraudă semnalată se confirmă.
VII.5. Pe durata partidelor:
a) Jucătorii vor disputa partidele cu supraveghere video ZOOM, în caz contrar pot
pierde partida prin decizia arbitrului.
b) Jucatorii nu vor avea în camera de joc un alt echipament electronic în afara
celui folosit pentru disputarea partidei și nicio altă sursă de informare sau analiză,
altfel partida este pierdută prin decizia arbitrului. In cazul unor nevoi speciale,
orice dispozitiv trebuie aprobat în prealabil de către arbitri.
c) Nicio altă persoană nu se va afla în aceeași cameră cu jucătorul pe toată durata
partidei in faza semifinalelor, altfel partida este pierdută prin decizia arbitrului.
d) Jucătorul nu poate părăsi camera fără acceptul arbitrului, în caz contrar pierde
partida.

6

e) Jucătorii vor permite controlul arbitrilor asupra echipamentului electronic de
joc, refuzul conducând la pierderea partidei.
VII.6. Participanții se supun politicilor Anti-Fraudă ale platformei tornelo și vor
coopera cu Echipa Fair-Play pentru rezolvarea situațiilor litigioase.
VII.7. În cazul în care jucătorul folosește tabla clasică pentru a efectua mutările,
aceasta trebuie să fie vizibilă în fereastra ZOOM și nu sunt permise analize.
VII.8. Jucătorii care nu pot pune în practică in mod repetat sau au incălcat
regulamentul concursului, în special cele precizate la VII.5, vor fi eliminați din
competiție.
VII.9. Deciziile celor doi arbitri-șefi sunt fără drept de apel. Jucatorii eliminați din
competiție sau cei ale căror rezultate finale nu au fost omologate în baza VII.1.,
pierd dreptul de a câștiga premii și de a solicita rambursarea taxei de participare
și vor fi exceptați de la viitoarele acțiuni online ale Federației Române de Șah, pe
o perioadă care urmează a fi stabilită.
VII.10. Pentru a îmbunătăți calitatea competiției, organizatorii își rezervă dreptul
de a adăuga prevederi suplimentare, ulterior publicării acestui document, cu
informarea participanților prin canalele oficiale. Orice modificare sau adăugare nu
produce efecte retroactive.

VIII. Omologarea competiției
VIII.1. Clasamentele din semifinale vor fi oficializate în cursul zilei de miercuri 27
ianuarie, iar cele din finale vor fi oficializate în cursul zilei de luni 1 februarie 2021
pe site-ul www.frsah.ro.
VIII.2. Prin înscrierea în competiție, sportivii acceptă prezentul regulament.
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