
ACS Comex București                                                                                           HOTEL MARSHAL GARDEN 

Invitație 

Blitzul de la ora cinci – ed.16 

ACS Jocul Celor 3 Cai și HOTEL MARSHAL GARDEN vă invită să participați în data de  04.04.2021, la turneul de șah 
“Blitzul de la ora cinci” ed.16, omologat de FRȘah pentru calculul ELO Blitz la FIDE. 

Locul de desfășurare : Hotel MARSHAL GARDEN, Calea Dorobantilor, nr.50 B, Sălile  Panoramic 1 și Panoramic 2, 
et.5, sector 1, București. 

Sistem de joc : elvețian, 9 runde; 

Timp de joc : 5min + 2sec/mutare pentru fiecare jucător; 

Premii :    Premii speciale : 

Locul I –   600 lei   Locul I Feminin – 200 lei 

Locul II –  400 lei  Locul I Elo <2000 - 200 lei 

Locul III – 250 lei   Locul I Elo <1800 - 180 lei 

Locul IV  - 150 lei  Locul I Elo < 1600 - 160 lei 

Locul V –  100 lei  Locul I Elo < 1400 - 140 lei 

Taxa de participare : 90 lei(coffee break inclus) 

Premiile sunt în valoare netă, nu se cumulează și sunt garantate indiferent de numărul de participanți. Numărul 
locurilor este limitat la 80. Participanții sunt rugați să aibe un comportament civilizat și să se prezinte într-o ținută decentă. 
Organizatorii își rezervă dreptul de a refuza unor jucători înscrierea în concurs. Organizatorii asigură materialele sportive, sala 
de desfășurare a competiției cu distanțare, asistență medicală de specialitate pe toată durata competiției, toalete, 
dezinfectante, loc pentru fumat și servire ceai/cafea pe terasa de la etajul 5 al hotelului, etaj rezervat exclusiv  evenimentului 
șahist pentru participanții la turneu. 

După începerea rundei, la etajul 5 rezervat turneului de șah, accesul spectatorilor și însoțitorilor în spațiul de joc, la 
toalete și pe hol , este strict interzis! 

Criterii de departajare : Bucholz, Berger, Progresiv 

Rezervări : la adresa de email weekend.sah@gmail.com până sâmbătă 03.04.2021, confirmarea rezervărilor și plata 
taxei de participare duminică 04.04.2021 între orele 08.00 – 14.30. După ora 14.30 rezervările își pierd valabilitatea și lista se 
va completa cu jucătorii prezenți.(80 de jucători). 

Programul de joc:  Duminică 04.04.2020 :  coffee break incepând cu ora 14.30,  ora 14.45 – Ședința Tehnică; ora 
15.00 – rundele I-V, ora  16.30 - rundele VI-IX, ora 17.45 – Festivitatea de Premiere.                                                                                                      

Turneul se va desfășura în conformitate cu procedurile anti-Covid în vigoare la data respectivă (triaj epidemiologic, 
termometrizare, portul regulamentar al măștii etc.) și prevederile Ordinului comun MTS-MS din 22/23.09.2020. 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. Participarea minorilor 
este posibila cu acordul scris al parinților. Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja sănătatea tuturor participanților, dar 
iși declină orice responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


