
 

                  SIGLA ACADEMIE  

                

 

Semifinala Campionatului Național Individual de Șah Seniori 2021 

4 - 7 Februarie 2021 Iași 
 

Organizatori : FRȘah, ACS Cotnari Chess Academy 

 Locație: CS Politehnica Iași, Lascăr Catargi 38 Iași 

 

Sedința tehnică și tragerea la sorți: Joi 4 februarie ora 16:30 

R1 - 4 FEB ora 17:00 

R2 - 5 FEB ora 15:00 

R3 - 5 FEB ora 18:00 

R4 - 6 FEB ora 10:00 

R5 - 6 FEB ora 13:00 

R6 - 7 FEB ora 09:00 

R7 - 7 FEB ora 12:00  

Ritm de joc: 60 min + 30 sec/mutare/ jucător 

 

 • La cerere în primele 4 runde se pot lua 2 bye-uri. 

 • Primii 10 sportivi din fiecare semifinală, plus cei la egalitate cu locul 10 se califică în finală.  

    Premii materiale susținute de organizatori. 

 • Jucătorii cu ELO >= 2200 sunt calificați direct în finală. 

 • Jucătorii care s-au calificat în finala din 2020 au dreptul de a juca finala 2021. 

Site official : www.frsah.ro   Arbitru principal: Danilov Vladimir – 0745 009 623 

 

PLATA TAXEI DE PARTICIPARE 50 lei/jucător: prin OP anticipat în contul Federaţiei Române de 

Şah,  CF: 4203652, Cont: RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR Unic, Bucureşti sau în numerar.  

PLATA TAXEI DE ORGANIZARE:  în numerar 50 lei/jucător 

 

Informații și înscrieri : Ungureanu Vlad 0741 665 384 

                                         e-mail: academiadesahcotnari@gmail.com 
 

ATENȚIE : Înscrieri până Miercuri 3 februarie !!! 

 

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! 

http://www.frsah.ro/

