
Asociatia Clubul Sportiv Oxygen – Bucuresti, Str. Luncsoara nr. 14, Sector 2, 
CUI 32268428, H.J. 144/01.08.2013 Nr. Reg. Sportiv 0075468/28.01.2014 

Cont ING Bank RO54INGB0000999905302832 
www.academiadesah.ro  

                                                           

 

 

Festivalul Internațional de Șah 

“Florin Gheorghiu” 

Ediția a III a  20 - 21 Martie 2021  

 

Locul de desfăşurare: Phoenicia Grand Hotel, Sos. Alexandru Serbanescu nr 87, 

Bucuresti, Sector 1 

Perioada: 20-21 martie 2021 

Vă invităm cu deosebită plăcere să participați la Festivalul Internațional de Șah “Florin 

Gheorghiu”, rememorând marile momente din istoria șahului, marcate de cariera 

extraordinară a Marelui Maestru Internațional Florin Gheorghiu.  

Înscrierea în concurs se face, în limita locurilor disponibile, până pe data de 19 martie 

2021, ora 16,00. Capacitatea de joc nu poate fi suplimentată ! 

Pentru cele mai bune condiții, vă rugăm să fiți prezent în locația de concurs cu 30 minute 

inainte de inceperea primei runde. Parcarea este gratuită pentru participanți. 

Structura competitiei: 

Turneul A: Open general ELO<2200 ELO, sah clasic, sportivi legitimati 60 minute + 

30 secunde / mutare increment, 6 runde, omologat FR Sah, FIDE  

Turneul B : Copii legitimati U14, Sah clasic 60 minute + 30 secunde / mutare 

increment, 6 runde, omologat FR Sah, FIDE  

Turneul C: Copii legitimati U10, Sah clasic 60 minute + 30 secunde / mutare 

increment, 6 runde, omologat FR Sah, FIDE  

Turneul D: Copii legitimati U08, Sah clasic 60 minute + 30 secunde / mutare 

increment, 6 runde, omologat FR Sah 

U14 – nascuti dupa 01.01.2007, U12 – nascuti dupa 01.01.2009; U10 – nascuti dupa 01.01.2011; U8 – nascuti dupa 

01.01.2013 
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Premii (premiile nu se cumuleaza) 

Turneul A (open general) 

Locul I - Cupa +  1000 ron; Locul II – Cupa + 700 ron, Locul III -  Cupa + 400 ron  , Locul IV-  300 

ron, Locul V - 300 ron, Locul I ELO<2000 – 300 lei; Locul I ELO<1800 – 300 ron; Locul I ELO<1600 

– 300 ron; Locul I Feminin – Trofeu + 300 ron 

Turneul B (U14) 

Premierea este realizata separat pentru baieti si fete, primele 3 locuri in clasamentul general 

beneficiind de un bonus de 150 lei. Ex. Locul I in clasamentul general – 400 lei (indiferent daca 

este fata sau baiat) 

Locul I baieti – Cupa + medalie +250  ron + bonus clasament general; Locul II baieti –Cupa+ 

medalie+200 + bonus clasament general; Locul III baieti –Cupa+ medalie+ 150 ron + bonus clasament 

general; 

Locul I Fete – Cupa + medalie + 250 ron + bonus clasament general; Locul II Fete –Cupa+ medalie+ 

200 ron + bonus clasament general Locul III Fete –Cupa+ medalie+ 150 + bonus clasament general 

Locul I U12 – Cupa + medalie + 250 ron + bonus clasament general; Locul II U12 – Cupa + medalie + 

200 + bonus clasament general; Locul III U12 – Cupa + medalie + 150 ron + bonus clasament general 

Turneul C (U10) 

Premierea este realizata separat pentru baieti si fete, primele 3 locuri in clasamentul general 

beneficiind de un bonus de 150 lei. Ex. Locul I in clasamentul general – 400 lei (indiferent daca 

este fata sau baiat) 

Locul I baieti – Cupa + medalie +250  ron + bonus clasament general; Locul II baieti –Cupa+ 

medalie+200 + bonus clasament general; Locul III baieti –Cupa+ medalie+ 150 ron + bonus clasament 

general; 

Locul I Fete – Cupa + medalie + 250 ron + bonus clasament general; Locul II Fete –Cupa+ medalie+ 

200 ron + bonus clasament general Locul III Fete –Cupa+ medalie+ 150 + bonus clasament general 

Turneul D (U8) 

Locul I baieti – Cupa + medalie +250  ron; Locul II baieti –Cupa+ medalie+200; Locul III baieti –

Cupa+ medalie+ 150 ron; 

Locul I Fete – Cupa + medalie + 250 ron; Locul II Fete –Cupa+ medalie+ 200 ron, Locul III Fete –

Cupa+ medalie+ 150  

Locul I U6 – Cupa + medalie 
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Taxa de participare: Turneele A,B,C,si D: 160 ron / jucator 

Program: 

Pentru o buna organizare si respectare a distantarii sociale conform normelor privind pandemia actuala, 

programul de incepere a concursului (prima runda) este urmatorul: 

Turneul A – Runda 1 incepe la ora 9.30. Accesul in locatie in intervalul orar 8.30-9.15. 

Turneul B – Runda 1 incepe la ora 10.00. Accesul in locatie in intervalul orar 9.15-9.45 

Turneele C si D – Runda incepe la 10.30. Accesul in locatie in intervalul orar 9.45-10.15 

In a doua zi de concurs runda a 4 a pentru toate turneele incepe la ora 9.30. 

 

Pentru concurs sunt rezervate 7 Sali de joc, in fiecare sala sunt maxim 24 de jucatori. Din acest 

motiv, locurile sunt limitate si nu pot fi suplimentate din cauza restrictiilor COVID.  

Spatiul de asteptare a jucatorilor minori este de peste 1.300 mp. 

 

Exista posibilitatea acordarii a doua bye-uri in primele 4 runde la solicitarea celor interesati. Solicitarile 

de bye se pot face in timpul rundei de dinaintea celei pentru care se cere bye, inainte de imperecherea 

jucatorilor pentru runda vizata.  

Toti participantii vor primi diplome de participare, caiete de partide + pix. 

 

Criterii de departajare: Bucholtz mediu, Bucholtz, Berger, Progresiv, Numarul mai mare de victorii 

Arbitrii:  Radu Catalin Chirila, Florin Coman  

Informaţii şi înscrieri  E-mail: office@academiadesah.ro , Tel. 0733.970.581 

Rugam efectuarea inscrierii pana cel tarziu Miercuri , 19 Martie 2021 ora 16.00, numai pe email 

office@academiadesah.ro sau SMS/ WhatsApp la 0733.970.581 pentru a primi confirmarea in scris. 

Va rugam mentionati numele, turneul la care doriti sa jucati, data nasterii si clubul sportiv la care sunteti 

legitimati! Inscrierea in concurs se face in ordinea primirii solicitarilor de participare si a achitarii taxei 

de participare, in limita locurilor disponibile. Locurile sunt strict limitate si nu pot fi suplimentate.  

 

Achitarea taxei de concurs se face pana pe 19 martie 2021 astfel: 

- Ordin de plata - in contul RO54INGB0000999905302832 deschis la ING Bank Obor – Beneficiar 

CS Oxygen Bucuresti, CIF 32268428 

- Numerar – la sediul ACS Oxygen – Bucuresti, Str. Luncsoara nr. 14, Sector 2 – Zona Obor 

 

Nu se fac înscrieri și plăți de taxe de participare în ziua începerii concursului 

 

 

 

http://www.academiadesah.ro/
mailto:office@academiadesah.ro
mailto:office@academiadesah.ro


Asociatia Clubul Sportiv Oxygen – Bucuresti, Str. Luncsoara nr. 14, Sector 2, 
CUI 32268428, H.J. 144/01.08.2013 Nr. Reg. Sportiv 0075468/28.01.2014 

Cont ING Bank RO54INGB0000999905302832 
www.academiadesah.ro  

 

 

 

Facilitati cazare si masă în locația de concurs 
 

 

Participanții care doresc să se cazeze și/sau să ia masa în locația de concurs (Phoenicia Grand Hotel 

Bucuresti) au urmatoarele posibilitati: 

1. Cazare (tariful de cazare include TVA, taxa de oras, mic dejun – bufet suedez restaurant Zarada, 

facilitati preparare cafea si ceai in camera, apa 0,5 l, seif) 

a. Camera single premium – 52 euro / noapte  

b. Camera double premium – 63 euro / noapte 

2. Masa de PRANZ (30 ron / persoana/ zi) poate fi comandata si achitata pana la data de 17 martie 2021 ora 

16.00 o data cu taxa de participare la concurs.  

Meniu  sambata 

  

Servire la masa 

Meniu propunere duminica 

  

Servire la masa 

  

  

Fel principal 

Pulpe de pui la cuptor 

  

Garnitura 

Piure de cartofi 

  

  

Din partea casei, Apa plata 1 sticla 0.50 /persoana  

  

Tarif - 30 lei/pers/zi cu TVA inclus 

  

  

  

Fel principal 

Spaghetti carbonara cu bacon, ou si smantana  

  

Din partea casei, Apa plata 1 sticla 0.50 /persoana  

  

Tarif - 30 lei/pers/zi cu TVA inclus 
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Norme de prevenire COVID 19 

 

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. 1.219 din 22 septembrie 2020 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1.634 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 posibila cu acordul scris al parintilor.  

Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja sănătatea tuturor participanților, dar iși declină orice 

responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19. 
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