
S.C. RADICAL GRUP S.R.L. Vaslui                                                                                                                               
prin C.S. Sergentul Vaslui si A.C.S. GAMBIT Husi 
organizează 
Concursul Regional de Şah: 
 

                                                     
                                                         EDIŢIA a V – a, ŞAH CLASIC + BLITZ,  20 – 21 martie 2021 

                                           1. 
Data 

     20 – 21 martie 2021                                       
 2. Locul desfăşurării Vaslui, Centrul comercial Silver Mall 

3. Programul 
 de activităţi al  
competiţiei 

      Şedinţa tehnică: 20 martie,  ora 08.30 la Silver Mall 
20 martie ora 09.00 Runda I                             21 martie ora 09.00 Runda IV 
20 martie ora 11.30 Runda II                            21 martie ora 11.30 Runda V 
20 martie ora 15.00 Runda III                          21 martie ora 15.00 Runda VI           

4. Regulamentul  
de desfăşurare 

 Întrecerea se va desfasura pe parcursul a 6 runde,  elveţian, cu timp de 61 min.KO +30 sec mutare/juc. 
OPEN A si 61 min. OPEN B, ambele omologate FR Sah si FIDE. Departajare: Bucholtz mediu,  
Bucholtz, Progresiv, Cele mai multe victorii. Premierea pe 21 martie, dupa ultima rundă. 

5. Premiere 

OPEN GENERAL:  - locul I = cupă + medalie + 600 lei;             - locul al III – lea  =  medalie + 300 lei; 
                                   - locul al II– lea  =  medalie + 400 lei;          -  locul al IV – lea = medlie + 200 lei; 
Veterani 50 ani:- locul I = cupă + medalie + 150 lei;                     - locul al II – lea  =  medalie + 120 lei;        
                            - locul al III – lea =  medalie + 100 lei.                 - locul IV + medalie + 70 lei;    
Elo 1501 – 1750: Loc I =cupa+medalie +100 lei       Elo 1251 – 1500: Loc I = cupa+medalie + 100 lei 
                             Loc II = medalie + 70 lei                                             Loc II = medalie +  70 lei 
                             Loc III = medalie +50 lei                                            Loc III = medalie + 50 lei 
Elo 1001 – 1250: Loc I = cupa+medalie + 100 lei     Fete: Loc I = cupa+medalie + 120 lei 
                             Loc II = medalie + 70 lei                          Loc II = medalie +  100 lei 
                             Loc III = medalie + 50 lei                        Loc III =medalie + 80 lei 
                                                                                                Loc IV =medalie + 50 lei 
Juniori 16 ani: Loc I = cupa + medale + 100 leiOPEN B Juniori 14 ani: Loc I = cupa + medale + 100 lei 
                          Loc II = medalie + 70 lei                                                      Loc II = medalie + 70 lei                                                                         
                          Loc III = medalie + 50 lei                                                    Loc III = medalie + 50 lei 
Juniori 12 ani: Loc I = cupa + medale + 100 lei           Juniori 10 ani: Loc I = cupa + medale + 100 lei 
                          Loc II = medalie + 70 lei                                                 Loc II = medalie + 70 lei                                                                         
                          Loc IIII = medalie + 50 lei                                              Loc III = medalie + 50 lei 
OPEN B FETE: Loc I = cupa + medale + 100 lei; Loc II = medalie + 70 lei; Loc III = medalie + 50 lei                                                                         
Premiile sunt garantate 100% şi nu se cumulează! 

6. Arbitrajul              Arbitrul principal: Baban Cătălin Dumitru; Arbitru secund: Ursan Cornel Marius.  

 7. Informaţii  
speciale  

- Jucătorii se vor prezenta cu table, piese de şah şi ceasuri, precum şi cu legitimaţiile vizate la zi; 
- Taxa de participare: Open A = 45 lei; Open B = 30 lei 
- Cazarea sportivilor se poate face, contracost, 40 lei/zi la DJST Vaslui, tel. 0235-361.501sau Liceul Ştefan  
Procopiu la 25 lei ori 40 lei, tel. 0731-345516. 
- BLITZ omologat FIDE: Taxa 20 lei din care 80% pentru premii, (sâmbătă, ora 18,30 ). 
- Toţi participanţii vor beneficia de vouchere la piscină, bowlig, tenis de masă. 
- Masa poate fi servită la liber, în diverse locaţii din oraş.  Se pot primi două bye-uri în primele 2  runde ,  
anunţând arbitrul la tel. 0721-711913. 
- Alte relaţii şi înscrierile la tel. 0751-788.475 sau 0767-802.543 
- Locurile sunt limitate pentru a putea respecta normele de prevenire COVID19 (distantare, masca de 
 protectie, dezinfectare, masurarea temperaturii la intrarea in sala, etc). Prin înscrierea la concurs, sub 
 semnătură, participanții se angajează să se conformeze necondiționat respectivelor reglementări. Partici- 
 parea minorilor este posibilă cu acordul scris al părinților. 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. Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja sănătatea tuturor. 
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