
CUPA MARTISORULUI SAH CLASIC 8 RUNDE 

04 MARTIE – 07 MARTIE 2021 POIANA TAPULUI COMPLEX MONA  

 

A.C.S. Rozmarin Bucuresti organizeaza în perioada 04 MARTIE – 07 MARTIE 2021 LA 
POIANA TAPULUI , COMPLEX MONA CARAIMAN SAH CLASIC 8 RUNDE  

OPEN omologat FRȘah și FIDE  si copii sub 12 ani omologat FRSah. 

Sistem de joc: elvețian 8 runde open ; 

Copii : elvetian 8 runde U8- U12 

SE ACORDA BYE CU ½ IN PRIMELE 3 RUNDE LA OPEN SI COPII.  

Timp de joc : 60min + 30sec/mutare la open si copii ; DREPT DE JOC ELO SUB 2200 

Taxa de participare: 130 lei / jucator . 

Cazare si masa :  

COMPLEX MONA CARAIMAN 3*** stele IN STATIUNEA POIANA TAPULUI  situat la 400 
metri de gara POIANA TAPULUI, 

125 lei DE PERSOANA PE NOAPTE CU 3 MESE PE ZI la urmatoarele vile:  

Vila 3   12 locuri ( 4 cu pat dublu si 1 cu 4 locuri ),o camera duble are baia pe hol. 

Vila 4   12 locuri ( 2 cu pat dublu si 2 cu 4 paturi ) o camera duble are baia pe hol 

Vila 5   14 locuri ( 3 cu pat dublu si 2 cu 4 paturi) o camera duble are baia pe hol 

Vila 2   22 locuri ( 7 cu pat dublu si 2 cu 4 paturi )  

COMPLEX MONA CARAIMAN 2 ** STELE IN STATIUNEA  POIANA TAPULUI 

105 lei persoana pe noapte cu 3 mese pe zi la: 

Vila 1   27 locuri ( 9 pat dublu ,1 CU PAT DUBLU SI 1 PAT si 2 cu 2 PATURI  DUBLE ), 

130 lei persoana pe noapte cu 3 mese pe zi la : 

Vila IZVORUL CU PASTRAVI   Strada Ștefan Octavian Iosif 12-14, Poiana 
Țapului  situata la 500 metri de sala de joc are 7 camere duble,4 camere 
triple si 3 camere 4 locuri 

Pe Waze se scrie hotelul si localitatea , este situat la 2 km de Sinaia inainte de a intra in 
Poiana Tapului se face un drum la dreapta se trece calea ferata si la 300 metri .  

 



 

Program  de  joc : 

Joi 04 martie ora 14,00 runda 1  ,                         Joi 04 martie ora 17,30 runda 2  ,                                
Vineri 05 martie ora 10,00 runda 3 ,                     Vineri 05 martie ora 17,30 runda 4 , 
Sambata 06 martie ora 10,00 runda 5,                 Sambata 06 martie ora 17,30 runda 6 
Duminica 07 martie ora 10,00 runda 7,                Duminica 07 martie ora 14,30 runda 8  
Dupa terminarea ultimei  runde urmeaza la 10 minute  premierea.  

SE POATE ACHITA CU TICHETE DE VACANTA FARA NICI UN FEL DE COMISION. 

Premii: Se vor acorda 50% la suta din taxa de participare, astfel: 

20% loc 1, 16 % loc 2, 14 % loc 3, 11% loc 4, 9 % loc 5, 8% loc 6, 7% loc 7, 5% loc 8 , 5% 
primul veteran peste 60 ani si 5% prima fata clasata. 

Copii sub 12 ani vor juca separat U 8, U 10, U 12 ,in cazul in care la o categorie sunt sub 
7 jucatori vor juca tur retur sau vor juca impreuna cu alta categorie,se acorda diplome, 
medalii si cupe la locul 1,2,3 categoria 8 ani, 10 ani si 12 ani.  Materialele pentru 
competiție sunt asigurate de organizatori. 

Numărul locurilor este limitat la 66 participanți (COPII SI ADULTI).  

Criterii de departajare: Bucholz, Bucholz Mediu, Berger. 

Rezervări/Înscrieri: la adresa de e-mail asociatiarozmarin@gmail.com până la data de 01 
martie 2021 ora 23:00.                                                                                                                            
La inscriere este obligatoriu sa lasati un numar de telefon pentru contact.                                        
Telefon informatii suplimentare Sofran Radu 0787554444     Mitaru Dan 0773975847 

 

Competiția se desfășoară cu respectarea obligatorie a normelor de prevenire a 

COVID 19 la competițiile individuale în aer liber și spațiu închis (inclusiv legate de 

aspectele ante și post competiționale) și a reglementărilor speciale FRȘah, în 

contextul sanitar determinat de COVID 19 în conformitate cu Ordinul Comun 

MTS-MS (Ministerul Tineretului și Sportului Nr. 1219 din 22 septembrie 2020, 

Ministerul Sănătății Nr. 1634 din 23 septembrie 2020). Prin înscrierea la concurs, 

sub semnătură, participanții se angajează să se conformeze necondiționat 

respectivelor reglementări. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă 

simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și 

febră mai mare de 37,3 grade. Se va purta mască pe tot timpul desfășurării 

competiției. Accesul spectatorilor și însoțitorilor în spațiul de joc este strict interzis. 

Participarea minorilor este posibilă cu acordul scris al părinților. Organizatorii fac 

tot posibilul pentru a proteja sănătatea tuturor participanților, dar își declină orice 

responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19! 

mailto:asociatiarozmarin@gmail.com

