
 

  

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL 

MASCULIN PE ECHIPE  

   

1. Date generale  

  

1.1. Cluburile sportive afiliate la Federația Română de Şah (FRȘah) au drept de 

participare în sistemul competiţional naţional şi internaţional, în Campionatele 

Naţionale individuale şi pe echipe, numai dacă au achitată cotizaţia de membru 

pentru anul competiţional respectiv.  

  

2. Scopul, organizarea şi desfăşurarea  

  

2.1. Campionatul Naţional masculin pe echipe, competiţie naţională oficială – 

parte integrantă din sistemul competiţional naţional – are ca scop desemnarea 

echipei masculine campioane a României pe anul calendaristic respectiv şi 

atribuirea dreptului de reprezentare în Cupa Cluburilor Europene.  

  

2.2. Organizatorul Campionatului Naţional masculin pe echipe este FRŞah. 

FRŞah va desemna un director de turneu, care va supraveghea activitatea tehnică 

şi organizatorică pe toată durata competiţiei.  

  

2.3. Locul de desfăşurare al diviziilor Campionatului Naţional masculin pe 

echipe este stabilit de Consiliul Director al FRŞah şi anunţat cluburilor 

participante cu cel puţin 3 luni înainte de începerea competiţiei.   

  

2.4. Campionatul Naţional masculin pe echipe se organizează şi se desfăşoară 

divizionar, pe nivel competiţional valoric: în ordinea strictă a clasamentului 

ediţiei precedente, cu respectarea principiului promovării / retrogradării, în 

funcţie de numărul de locuri:  

a) Superliga masculină – turneu sistem Berger 

b) Divizia A masculină – turneu sistem Berger pentru anul competitional 2021 

c)Divizia B masculină – serii geografice, sistem turneu Berger acasă – deplasare, 

de până la 12 echipe, grupate astfel încât distanța intre echipe să fie cât mai 

mică. Normele de desfășurare a Diviziei B sunt detaliate la art. 18 din prezentul 

regulament   

 

3. Prevederi şi termene  

  

3.1. Nerespectarea procedurilor şi depăşirea termenelor regulamentare de 

înscriere duc la anularea dreptului de participare.  
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3.2. În primul trimestru al fiecărui an competiţional, cluburile sportive cu echipe 

divizionare sunt obligate să achite cotizaţia anuală în vigoare, conform 

"Normelor privind regimul taxelor si cotizaţiilor percepute de FRŞah pentru 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de şah”.  

  

3.3. Cu cel puţin 45 zile înainte de startul competiţiei, cluburile cu drept de joc 

în Superliga masculină trebuie să achite către FRŞah taxa de participare (250 

lei), iar către organizatorul competiţiei taxa de organizare pentru echipa de bază 

(300 lei). Cu cel puţin 15 zile înainte de competiţie, vor achita către organizator 

30% din costurile de cazare pentru lotul care va fi deplasat. Neplata acestor 

obligaţii financiare atrage după sine retrogradarea automată în Divizia A.  

 

3.4. Cu cel puţin 45 zile înainte de startul competiţiei, cluburile cu drept de joc 

în Divizia A masculină trebuie să achite către FRŞah taxa de participare (150 

lei) iar către organizatorul competiţiei taxa de organizare pentru echipa de bază 

(300 lei). Neplata acestor obligaţii financiare atrage după sine retrogradarea 

automată în Divizia B.  

 

3.5. Cluburile care doresc participarea in Divizia B trebuie să achite către FRŞah 

taxa de participare (100 lei) până la data de 01 aprilie 

 

3.6. Cluburile care plătesc garanţia de participare, dar apoi nu se prezintă la 

startul competiţiei, retrogradează în eşalonul imediat inferior şi pierd garanţia 

financiară de participare.  

  

3.7. În cazul participării la competiţie, garanţia de participare va constitui un 

avans plătit de club pentru taxa de participare, taxele de organizare şi cheltuielile 

de cazare şi masă oferite de organizatori.  

 

 

4. Înscrierea şi confirmarea participării  

  

4.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah pot evolua în Campionatul Naţional 

masculin pe echipe, cu satisfacerea următoarelor condiţii:  

a) Deţin un drept dobândit din ediţia anterioară a Campionatului Naţional 

divizionar (pe bază de criterii sportive de calificare sau retrogradare). b) Îşi 

manifestă dreptul de participare prin înscrierea echipei.  

c) Plătesc la termenul stabilit de articolul 3.3 obligaţiile financiare.  

d) Transmit componenţa echipei cu care vor evolua în competiţie, nominalizând 

sportivii (seniori, juniori) din lotul de bază, antrenorul, căpitanul de echipă şi 
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căpitanul adjunct de echipă (locţiitorul căpitanului) cu cel puţin 15 zile 

înaintea startului competiţiei.  

e) Sportivii incluşi în lotul echipei trebuie să aibă drept de joc pentru clubul 

sportiv respectiv şi toate taxele, vizele, licenţele rezolvate pentru anul 

competiţional respectiv.  

  

5. Promovarea şi retrogradarea  

  

5.1. Din Superliga masculină retrogradează în Divizia A:  

a) ultimele 2 clasate, dacă se prezintă toate echipele  

b) ultima clasată şi echipele care nu se prezintă la start, dacă se prezintă mai 

puţin de 10 echipe.  

  

5.2. Din Divizia A promovează în Superligă primele 2 clasate, respectiv 

numărul de echipe retrogradate din Superligă, în cazul în care din 

Superligă retrogradează mai mult de 2 echipe (conform art.5.1.b)  

  

5.3. Din Divizia A retrogradează în Divizia B:  

a) ultimele 3 clasate, dacă se prezintă toate echipele  

b) ultimele 2 clasate şi echipa care nu se prezintă la start, dacă se prezintă 9 

echipe  

c) ultima clasată şi echipele care nu se prezintă la start, dacă se prezintă mai 

puţin de 9 echipe  

  

5.4. Din Divizia B promovează în Divizia A câştigătoarele fiecărei serii. În 

funcție de numărul de echipe înscrise la Divizia B, FRȘah va analiza 

oportunitatea promovării mai multor echipe din divizia B și transformarea 

Diviziei A în sistem elvețian pe echipe. 

  

6. Completarea numărului de echipe în Superligă şi Divizia A  

  

6.1.În cazul în care, după înscrierea în competiţie, dar înainte de tragerea la sorţi, 

se vacantează unul sau mai multe locuri în Superligă sau Divizia A echipele 

neparticipante retrogradează automat pentru anul competiţional următor în 

ultima divizie valorică. 

 

6.2. Având în vedere faptul că numărul minim de partide necesare omologării 

unei norme internaţionale este de 9, este de dorit disputarea Superligii şi Diviziei 

A în formula completă.   
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6.3. În cazul în care prin neplata garanţiei de participare se vacantează unul sau 

mai multe locuri în Superligă, este de dorit completarea lor pentru a se juca în 

formula cu 10 echipe. Prioritate la invitarea pentru a participa în Superligă vor 

avea în ordine:  

- echipele care în sezonul anterior au participat în Divizia A şi s-au 

menţinut în această divizie, în ordinea din clasamentul final al ediţiei anterioare  

- echipele retrogradate în sezonul anterior din Superligă în Divizia A, în 

ordinea din clasamentul final al ediţiei anterioare  

- echipele care în sezonul anterior au promovat din Divizia B în divizia A, 

în ordinea procentajelor obţinute de acestea (1.puncte de meci obţinute/numărul 

maxim de puncte de meci posibil; 2.suma punctelor obţinute de jucătorii 

echipei/numărul maxim de puncte obţinute de jucători posibil)   

 În cazul în care niciuna din echipele invitate să participe în Superligă nu 

confirmă participarea, inclusiv prin plata obligaţiilor financiare, cu cel puţin 30 

de zile înainte de startul competiţiei, Superliga se va juca într-o formulă cu un 

număr mai redus de echipe.  

  

6.4. În cazul în care prin neplata garanţiei de participare se vacantează unul sau 

mai multe locuri în Divizia A, este de dorit completarea lor pentru a se juca în 

formula cu 10 echipe. Prioritate la invitarea pentru a participa în Divizia A vor 

avea în ordine:  

- echipele care în sezonul anterior au obţinut locul 2 în Divizia B, în ordinea 

procentajelor obţinute de acestea (1.puncte de meci obţinute/numărul maxim de 

puncte de meci posibil; 2.suma punctelor obţinute de jucătorii echipei/numărul 

maxim de puncte obţinute de jucători posibil; 3.tragere la sorţi)   

- echipele retrogradate în sezonul anterior din Divizia A în Divizia B, în 

ordinea din clasamentul final al ediţiei anterioare  

- echipele care în sezonul anterior au obţinut locul 3 în Divizia B, în ordinea 

procentajelor obţinute de acestea (1.puncte de meci obţinute/numărul maxim de 

puncte de meci posibil; 2.suma punctelor obţinute de jucătorii echipei/numărul 

maxim de puncte obţinute de jucători posibil; 3.tragere la sorţi)   

 În cazul în care niciuna din echipele invitate să participe în Divizia A nu 

confirmă participarea, inclusiv prin plata garanţiei de participare, cu cel puţin 30 

de zile înainte de startul competiţiei, Divizia A se va juca într-o formulă cu un 

număr mai redus de echipe.  

  

7. Tragerea la sorţi  

  

7.1. FRŞah organizează şedinţa tehnică în prezenţa oficialilor fiecărei echipe 

divizionare în preziua primei runde sau cel mai târziu în dimineaţa zilei în care 

se va desfăşura prima rundă, stabilindu-se diagrama de concurs a fiecărei divizii.  
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7.2. Tragerea la sorţi se face în conformitate cu Regulamentul FIDE pentru 

sistem Berger sau elveţian pe echipe. Culorile la mese se vor stabili prin tragere 

la sorţi, pentru masa 1, conform sistemului Berger sau elveţian, culorile 

alternând în continuare la mese.  

  

8. Conducerea echipei  

  

8.1. Fiecare echipă participantă va desemna un căpitan şi un locţiitor de căpitan. 

Aceştia pot fi şi jucători, componenţi ai echipei. Căpitanul și locţiitorul 

căpitanului vor fi nominalizaţi în lista de bază care se va preda la şedinţa 

tehnică.  

  

8.2. Obligaţiile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele:  

a) să întocmească lista de bază a echipei şi să o predea arbitrului principal la 

şedinţa tehnică;  

b) să predea arbitrilor carnetele de legitimare ale sportivilor echipei;  

c) să poarte un ecuson cu numele şi prenumele, clubul sportiv, precum şi 

menţiunea "căpitan" sau "locţiitor";  

d) să nu discute cu jucătorii în timpul desfăşurării partidelor;  

e) să semneze fişa de meci, alături de arbitru.  

  

8.3. Drepturile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele:  

a) este singura persoană autorizată să urmărească partidele echipei sale în 

limita spaţiului de joc al meciului respectiv pe întreaga durată a acestuia;  

b) este singura persoană autorizată să reprezinte echipa, să discute şi să ceară 

lămuriri arbitrilor;  

c) este singura persoană din exteriorul partidei care are dreptul să se 

pronunţe asupra unei propuneri de remiză.  

  

8.4. Numai jucătorul căruia i s-a propus remiză se va putea prezenta la 

arbitru ca să solicite acestuia să fie chemat căpitanul (locţiitorul 

căpitanului) de echipă pentru a se pronunţa asupra propunerii de remiză. 

Căpitanul (locţiitorul căpitanului) de echipă, în prezenţa arbitrului, va 

privi poziţia şi se va pronunţa prin "da" sau "nu".  

  

8.5. În cazul în care căpitanul se va pronunţa prin "da", partida se va 

încheia remiză, fişele urmând a fi semnate de ambii jucători, iar la refuzul 

unuia dintre aceştia, fişa de concurs va fi semnată de căpitanul echipei 

sale. Dacă va spune "nu", jucătorii vor continua să joace. Sunt interzise 

orice alte comentarii.  
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9. Componenţa echipelor  

 

9.1. Componenţa unei echipe va fi următoarea:  

a) în Superliga masculină - 6 jucători + 4 rezerve  

b) în Divizia A masculină - 6 jucători + 4 rezerve  

c) în Divizia B masculină - 4 jucători + 3 rezerve  

  

9.2. În acelaşi an competiţional, un sportiv poate evolua doar într-o 

singură echipă de seniori la Campionatele Naționale de șah clasic pe 

echipe de seniori, dar poate juca și pentru o altă echipă la Campionatul 

Național de șah rapid și blitz pe echipe de seniori.   

  

9.3. În toate cele trei divizii, la fiecare meci, echipele au obligaţia de a 

utiliza un junior român.   

  

9.4. Este admisă prezenţa fetelor în echipele masculine. O junioară care 

evoluează în echipa masculină va fi considerată junior al echipei 

respective.  

  

9.5. În lista de bază a unei echipe, în Superliga masculină şi Divizia A, 

pot fi trecuţi mai mulţi jucători străini (sportivi care figurează în evidenţa 

FIDE în alte liste rating decât lista rating a jucătorilor României). 

Echipele sunt obligate ca în fiecare meci să folosească 4 jucători aflaţi pe 

lista FIDE a României (3 seniori + 1 junior).   

  

9.6. În lista de bază a unei echipe, în Divizia B, pot fi trecuţi mai mulţi 

jucători străini (sportivi care figurează în evidenţa FIDE în alte liste rating 

decât lista rating a jucătorilor României). Echipele sunt obligate ca în 

fiecare meci să folosească 3 jucători aflaţi pe lista FIDE a României (2 

seniori + 1 junior).   

  

9.7. Ordinea jucătorilor la mese va respecta «regula celor 101 puncte 

rating», adică jucătorii vor fi înscrişi în lista de bază şi aranjaţi la mesele 

de joc, la libera alegere a conducerii tehnice a echipei respective, cu o 

singură restricţie valorică: un jucător care are 101 puncte rating FIDE mai 

puţin decât alt jucător nu poate figura în lista de bază înaintea jucătorului 

respectiv. Se interzice rotaţia jucătorilor în cadrul echipei, ordinea din 

lista de bază, dată la începutul competiţiei, rămânând neschimbată pe 

toată durata competiţiei.  
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10. Lista de meci  

  

10.1. Prezentarea listei de meci se va face astfel:  

- Listele de bază ale echipelor divizionare şi carnetele de legitimare ale 

sportivilor vor fi prezentate arbitrilor la sedinţa tehnică.   

- Înainte de fiecare rundă, la ora stabilită şi comunicată la sedinţa tehnică de 

către arbitrul şef, căpitanii echipelor (locţiitorii căpitanilor) vor prezenta 

arbitrului lista de meci pentru runda respectivă. De regulă, în zilele fără runde 

duble, listele de meci vor fi prezentate arbitrului cu minim 3 ore înainte de 

începerea rundei.  

  

10.2. În cazul neprezentării listei sau prezentării unei liste eronate 

înaintea unei runde, echipa va juca în ziua respectivă cu formaţia din lista 

de bază (totuşi, la prezentarea listei, arbitrul este obligat să verifice 

corectitudinea listei; în cazul că el certifică o listă eronată, echipa va juca 

în formaţia de bază, dar arbitrul respectiv va fi de asemenea sancţionat).   

  

10.3. În cazul în care în lista de meci nu a fost nominalizat juniorul, 

echipa respectivă va forfeita partida de la ultima masă.  

  

10.4. În cazul în care, din motive de forţă majoră (îmbolnăvire, obligaţii 

profesionale sau de altă natură), care fac imposibilă prezentarea la partidă 

a unui jucător dat în lista de meci, acesta va putea fi înlocuit cu o rezervă 

care va intra exact pe masa pe care urma să joace sportivul devenit 

indisponibil, chiar dacă nu va fi respectată regula celor 101 puncte Elo 

(pentru a nu se perturba pregatirea la adversar a celorlalţi concurenţi). În 

orice caz, indisponibilitatea va fi bine motivată (certificat medical, notă 

telefonică către arbitrul şef, aceasta din urmă întărită de o adeverinţă de la 

instituţia care a convocat jucătorul, eliberată şi trimisă arbitrului şef cel 

târziu a doua zi). În cazul că nu va putea fi justificată indisponibilitatea, 

echipa va fi penalizată cu pierderea meciului la zero, partidele jucate 

urmând a fi totuşi luate în consideraţie la calculaţia rating.   

  

10.5. Dacă o echipă nu poate să alinieze într-o zi formaţia completă, 

atunci nu va completa lista cu jucători care oricum nu se vor prezenta, în 

caz contrar fiind sancţionată cu pierderea meciului la zero. Va completa 

lista de meci lăsând neocupate poziţiile de la ultimele mese, deci nu va fi 

permisă neocuparea primelor mese ale formaţiilor.  

  

11. Ritmul de joc  

  



  8  

11.1. Ritmul de joc pentru Campionatul Naţional masculin pe echipe este unul 

agreat de FIDE, care să permită omologarea de norme internaţionale şi calcul 

rating FIDE, fiind anunţat de FRŞah cu cel puţin 3 luni înainte de startul 

diviziilor.  

12. Condiţii pentru începerea meciurilor  

  

12.1. Un meci poate începe numai dacă, la masa de joc, sunt prezenţi câte cel 

puţin  jumătate + 1 jucători pentru fiecare din cele două echipe oponente. Dacă 

nu s-a întrunit acest număr, jucătorii echipei aflate în această situaţie nu vor avea 

dreptul de a efectua prima mutare, însă ceasul de control va fi pus în funcţiune la 

toate mesele de joc ale echipei incomplete.  

  

12.2. În cazul în care acest număr nu se va întruni în termenul regulamentar de 1  

(una) oră de la începerea oficială a rundei, echipa sau ambele echipe în cauză vor 

pierde meciul prin forfeit sau dublu forfeit.  

  

12.3. Echipa care pierde prin forfeit sau prin neprezentarea formaţiei 

regulamentare mai mult de 50% din meciuri va fi eliminată din concurs, cu 

interdicţie de promovare la viitoarele două ediţii.  

  

13.  Sistemul de punctare    

  

13.1. Se vor acorda 2 puncte pentru un meci câştigat, 1 punct pentru un meci 

egal şi 0 puncte pentru un meci pierdut, iar punctajul total va fi obţinut prin 

însumarea punctelor de meci.  

  

14. Criterii de departajare în caz de egalitate de puncte  

  

14.1. În cazul egalităţii de puncte între două sau mai multe echipe, clasamentul 

va fi stabilit pe baza următoarelor criterii, aplicate în ordinea de mai jos:  

a) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte sau mica 

diagramă, în cazul mai multor echipe aflate la egalitate de puncte;  

b) suma punctelor obţinute de jucătorii echipelor aflate la egalitate de puncte  

(punctaverajul în sistem olimpic);  

c) punctele realizate la diferite mese conform următorului tabel:  

Partidele 

câştigate la 

masa:  

1  10 puncte  

2   9 puncte  

3   8 puncte  

4   7 puncte   

5   6 puncte   

6   5 puncte   
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d) suma ratingurilor jucătorilor mai mică; se va calcula suma ratingurilor 

jucătorilor echipei pentru fiecare rundă în parte, în funcţie de componenţa 

echipei în acea rundă, şi se vor însuma “ratingurile echipei” din toate rundele.  

  

14.2. Dacă, după aplicarea tuturor criteriilor de mai sus, două sau mai multe 

echipe continuă să se afle la egalitate, departajarea lor se va face prin tragere la 

sorţi.  

  

15. Arbitraj. Contestaţii şi apeluri  

  

15.1. Arbitrajul va fi asigurat în conformitate cu respectarea “Legilor Şahului”, a 

prevederilor internaţionale şi interne de arbitraj.   

  

15.2. Arbitrii Campionatului Naţional masculin pe echipe vor fi propuşi de 

Colegiul Central de Arbitri şi validaţi de Consiliul Director al FRŞah. 

Baremurile de arbitraj vor fi plătite de FRŞah.  

  

15.3. Căpitanii (locţiitorii căpitanilor) de echipă pot contesta eventualele 

încălcări de regulament constatate în alcătuirea listelor echipelor, pot contesta 

deciziile arbitrilor, depunând taxa de contestaţie sau de apel conform normelor 

financiare în rigoare, la următoarele termene:  

a) împotriva componenţei listei de meci a unei echipe, în termen de cel puţin 1  

(una) oră înaintea orei începerii meciului;  

b) împotriva deciziei arbitrilor, produsă in timpul partidei, în termen de 30 

minute de la aplicarea deciziei; se adresează arbitrului principal;  

c) împotriva soluţionării nefavorabile a unei contestaţii de către arbitri, se vor 

adresa comisiei de apel a meciului, în termen de 1 (una) oră de la 

comunicarea deciziei;  

d) decizia comisiei de apel este definitivă şi executorie.  

  

  

16. Titlul de campioană naţională masculină pe echipe  

  

16.1. Pe baza rezultatelor obţinute în Superliga masculină, echipele care se 

situează pe primele trei locuri în clasamentul final vor fi medaliate după cum 

urmează:  

locul I – titlul de campioană şi medaliile de aur; 

locul II – medaliile de argint; locul III – 

medaliile de bronz.  

  

16.2. Echipa campioană dobândeşte dreptul de reprezentare în Cupa Cluburilor 

Europene. În cazul disponibilităţii de înscriere a 2 echipe sau în situaţia 
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imposibilităţii de participare a echipei campioane, dreptul de reprezentare 

internaţională revine echipei situate în clasament pe poziţia imediat următoare 

celei care renunţă.  

  

16.3. Echipele clasate pe locurile I, II, III în Superliga masculină vor primi 

diplome, iar componenţii echipelor vor primi medalii.   

  

17. Dispoziţii finale  

  

17.1. În aceeaşi ediţie a Campionatul Naţional pe echipe, cluburile sportive pot 

participa cu maxim o echipă într-o divizie, cu condiţia ca cea de-a doua 

(respectiv a treia) echipă a clubului să nu poată promova şi juca în Superligă 

(respectiv Divizia A). În cazul în care una dintre echipele clubului retrogradează, 

i se va valida dreptul de promovare celei din eşalonul inferior. 

  

17.2. Cluburile sportive şi echipele acestora care nu respectă prevederile 

prezentului regulament,  normele tehnico-organizatorice şi exigenţele financiare 

ale FRŞah nu vor fi înscrise în competiţie.   

 

18. Norme speciale pentru Divizia B 

 

18.1 Participare 

FRȘah va dispune alcătuirea grupelor luând în considerare principiile teritoriale 

astfel încât distanța parcursă de echipe să fie cât mai mică. 

Un club poate participa cu maxim o echipă în Divizia B 

 

18. 2 Compunerea echipelor 

Echipele vor fi alcătuite din 4 jucători, din care cel puțin un jucător să fie junior. 

Vor fi aplicabile dispozițiile art. 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 si 9.7 din prezentul 

Regulament 

 

18. 3 Organizatorul 

Organizatorul competiției este Federația Română de Șah. Arbitrii care vor 

conduce partidele vor fi numiți de Comisia Centrală de Arbitri cu cel puțin 2 

săptămâni înainte de data programării rundei. 

 

18. 4 Programul rundelor 

Programul rundelor va fi anunțat de către FRȘah cu minim 5 zile înaintea 

termenului de predare a loturilor de jucători. Se va juca în zilele de sâmbătă iar 

ora de start a partidelor va fi ora 10,00. Se vor stabili si două zile de rezervă 

pentru disputarea eventualelor restanțe. 
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Echipele pot conveni ca meciul lor să se joace duminica in locul zilei de sâmbătă 

a aceluiași weekend (după anunțarea prealabilă a FRȘah). Echipa vizitatoare are 

dreptul să solicite și să i se aprobe mutarea orei de start a meciului de la ora 10 

la ora 11 dacă distanța care o are de parcurs este mai mare de 100 km 

 

18. 5 Locul de desfășurare a meciurilor 

La înscrierea pentru Divizia B, echipele vor trebui să anunțe si locul principal 

pentru desfășurarea partidelor de acasă.  

Locul de desfășurare a unui meci va putea fi schimbat în aceeași localitate cu 

acordul FRȘah și anunțat cu minim 1 săptămână înainte de desfășurarea 

meciului. 

Echipele pot conveni (cu anunțarea prealabilă a FRȘah) pentru inversarea 

locației de desfășurare a unei partide. Cu toate acestea, culorile pe mese vor 

respecta echipa considerată gazdă. De asemenea costurile de organizare a 

partidei în ceea ce privește cheltuielile de arbitraj vor fi suportate de echipa 

considerată inițial gazdă. 

 

18. 6. Termen limită pentru înscrierea la Divizia B 

Echipele vor trimite cererea lor de înscriere la Federația Română de Șah până pe 

data de 15 aprilie. Odată cu cerea de înscriere, echipele vor trebui să facă 

dovada achitării cotizației anuale a clubului la FRȘah si a achitării taxei de 

participare. 

 

Totodată echipa va trebui să depună lotul lărgit de jucători cu care intenționează 

să abordeze competiția. 

 

18.7 Datele si termenele competiției: 

15 aprilie – termen limită de înscriere 

20 aprilie – termenul până la care FRȘah va anunța componența grupelor  

25 aprilie – termenul până la care va anunța zilele de desfășurare a rundelor 

(inclusiv 2 date pentru eventuale restanțe) 

1 mai – data prevăzută pentru tragerea la sorți 

5 mai – data până la care echipele pot anunța desfășurarea meciului duminica 

sau modificarea orei 

10 mai – depunerea listei de bază (având ca referință ratingul elo la 1 mai si 

ordinea jucătorilor cu respectarea regulii de 101 puncte elo) listă care va fi 

valabilă ca referință pe întregul sezon. 

15 mai – plata cotizațiilor anuale pentru toți jucătorii din lista de bază 

20 mai – data până la care FRȘah verifică dreptul de joc al jucătorilor si plățile 

vizelor anuale pentru toți jucătorii 
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Divizia B se va desfășura în regim de un meci la 2 săptămâni în perioada 1 iunie 

30 noiembrie. 

 

18.8 Costuri: Costurile proprii de participare ale echipelor sunt suportate de 

acestea. De asemenea fiecare echipă gazdă este obligată să suporte cheltuielile 

de arbitraj constând din onorariu fix al arbitrului (stabilit prin decizia Consiliului 

Director al FRSah) și cheltuielile de transport ale acestuia raportate la deplasarea 

cu mijloace de transport în comun.  

 

18.9 Promovare. Abandon: Echipa campioană din fiecare grupă va promova în 

Divizia A. 

 

Daca o echipă abandonează pe parcursul campionatului, echipa respectivă își 

pierde dreptul de a juca în ediția următoare a diviziei B 

 

18.10. 

 

Un jucător cu un Elo FIDE mai mic în lista de bază si respectiv în lista de meci 

poate depăși un jucător cu Elo mai mare doar dacă diferența dintre elo-urile 

celor doi jucători nu depășește 101 puncte ELO raportat la lista FIDE din 1 mai. 

Jucătorii fără Elo vor fi ordonați in lista de bază după jucătorii cu Elo, indiferent 

de valoarea CIV avută, omițând regula celor 101 puncte. Ordinea din lista de 

bază nu poate fi modificată în timpul sezonului competițional din cauza 

modificărilor variațiilor lunare ale elo-urilor individuale ale jucătorilor 

 

Un nou jucător poate fi admis în lista de bază pe parcursul sezonului oricând cu 

excepția ultimelor două runde, luându-se in calcul pentru ordinea în lista de bază 

coeficientul elo al jucătorului la data de 01 a lunii repective și de regula celor 

101 puncte. Echipa va trebui să plătească pentru acest jucător suma de 100 lei 

dacă jucătorul în cauză era deja legitimat la această echipă la startul competiției 

și respectiv 300 lei dacă a fost transferat ulterior predării echipei de bază. 

Dacă un club are mai multe echipe in divizii valorice diferite (divizia B si 

divizia A), are dreptul să folosească un jucător atât in Divizia B cât și in Divizia 

A, câtă vreme acest jucător nu a jucat mai mult de 3 partide in oricare din aceste 

divizii. Din momentul in care un jucător joacă 4 partide pentru o echipă intr-o 

divizie, acesta nu mai are drept de joc să joace pentru echipa aceluiași club în 

altă divizie. 

 

18.11 Retragere: În cazul retragerii unei echipe din Divizia B, jucătorii acelei 

echipe se pot transfera la o echipă dintr-o alta grupă de divizia B sau în cadrul 

aceleiași grupe cu echipa care s-a retras, însă în acest caz nu mai au dreptul să 
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fie pe lista de meci împotriva echipelor pentru care au jucat deja cu clubul 

inițial.  

 

18.12 Prevederi speciale: 

a) Meciurile trebuie jucate în zilele specificat. FRȘah nu va permite amânarea 

meciurilor!  

b) În caz de „forță majoră” (dezastru natural; în cazul publicării unei situații 

naționale / regionale de dezastru / alertă FRȘah va dispune întâlnirea la un alt 

moment, adusă înainte sau chiar amânată, atâta timp cât nu încalcă sportivitatea. 

Data și ordinea acestor meciuri avansate / amânate vor fi stabilite de FRȘah, în 

consultare cu echipele. În cazul în care nu există un acord, ziua competiției 

(data) va fi stabilită de Consiliul Director al FRȘah 

c) În cazul în care o echipă nu reușește să joace meciul, neprezentându-se la 

meci în mod nejustificat în absența „Forței majore” descrisă în paragraful 

anterior (de exemplu, în absența unei alerte de dezastru), aceasta se va considera 

ca va comite o infracțiune gravă. FRȘah va aplica o amendă de 1000 lei acestei 

echipe, pe care trebuie să o plătească în contul FRȘah în termen de 10 zile 

lucrătoare.Meciul este pierdut cu scorul de 4-0. 

 

Cu aprobarea ambelor echipe se poate juca in avans. Echipa care dorește acest 

lucru trebuie sa ceară echipei adverse cu minim 30 de zile înainte de data dorită, 

acordul pentru a juca partida in avans (în scris coadresat FRȘah). Echipa adversa 

are 10 zile pentru a da un răspuns de fond (în scris coadresat FRȘah). În absența 

unui acord, solicitantul trebuie să se adreseze în termen de 3 zile Comisiei de 

Competiții, care va decide în termen de 5 zile lucrătoare. Comisia de Competiții 

poate autoriza și dispune disputarea meciului în avans sau poate respinge 

cererea. Dacă cererea este respinsă, solicitantul poate face apel la Consiliul 

Director în termen de 24 de ore. 

 

d) Ora de începere a meciurilor în zilele de joc este ora 10:00. La solicitarea 

echipei în deplasare de a începe la o oră diferită (ora 11:00) făcută până la data 

de 5 mai, Comisia de Competiții nu poate decât să ia act de modificare. După 

această dată, modificarea orei se poate face numai daca distanța pe care trebuie 

să o parcurgă echipa vizitatoare este mai mare de 120 km, dacă solicitarea se 

face cel târziu cu două săptămâni înainte de data programată. Comisia de 

Competiții va decide în acest sens. 

 

18.13 Desfășurarea meciurilor 

Echipa gazdă este obligată să furnizeze materialul de joc – fișe de partidă, piese, 

tablă și ceas electronic standard FIDE. De asemenea, echipa gazdă trebuie să 

pună la dispoziția arbitrului și ceasuri de rezervă de același tip cu cele cu care se 
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joacă partidele. În cazul în care se constată că un ceas nu mai funcționează în 

parametrii normali și nu există ceasuri de rezervă, echipa gazdă va pierde partida 

la masa în cauză. 

 

Sala de joc trebuie să fie într-o cameră fără zgomot, cu încălzire, ventilație, 

iluminare și dimensiuni adecvate, cu mese și scaune de o dimensiune și formă 

adecvate unei competiții de importanța Campionatului Național. 

 

Timpul de așteptare la rundă este de o oră, după care arbitrul va constata 

imposibilitatea de desfășurare a meciului. Dacă una din echipe ajunge cu mai 

mult de o ora întarziere si cealaltă echipă este de acord, meciul va putea avea 

loc, însă ceasurile echipei vizitatoare vor fi modificate urmând a li se lua 

jucătorilor echipei intârziate jumătate din timpul de bază. Dacă echipa 

vizitatoare întârzie cu mai mult de o oră și refuză să joace în condițiile de mai 

sus, ea va pierde toate partidele (scorul va fi 4-0). 

 

În caz de întârziere din motive de forță majoră care au impiedicat transportul 

jucătorilor la timp, căpitanii ambelor echipe împreună cu arbitrul trebuie să 

depună toate diligențele pentru ca meciul să se desfășoare în aceeași zi. Vor fi 

considerate motive de forță majoră în acest sens cazul in care mijloacele de 

transport în comun au întârziere sau mașina inchiriată pentru deplasare are o 

defecțiune. În această situație, căpitanul echipei vizitatoare va informa de îndată 

arbitrul și căpitanul echipei adverse despre situația ivită. Întârzierea trebuie 

confirmată printr-un certificat solicitat la instituția de transport cu care s-a 

călătorit (ex. CFR) sau in caz de mașină închiriată, printr-un certificat eliberat de 

către un atelier service auto. Un astfel de meci se va juca in regim normal (cu 

setările inițiale normale ale ceasurilor de joc) in cazul in care întârzierea nu 

depășește 2 ore de la ora de start prevăzută. În cazul unei întârzieri mai mari de 

2 ore, echipa gazdă nu este obligată să joace meciul, dar echipa gazdă poate 

întreprinde acest lucru în mod voluntar (desfășurarea meciului în aceeași zi). 

 

Neprezentarea echipelor la ultima rundă în situația în care rezultatul meciului in 

cauză afectează clasamentul sub aspectul echipei care promovează, atrage 

sancțiuni impotriva echipei vinovate (sancțiuni financiare si/sau cu suspendarea 

dreptului de a participa la edițiile următoare in Campionatul Național pe echipe)  

 

La ora fixată, arbitrul verifică listele de meci prezentate de căpitanii celor două 

echipe si conformitatea acestora cu loturile de bază.  
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Înainte de startul rundei, arbitrul trebuie să ofere o scurtă descriere a celor mai 

importante reguli, în special privind funcționarea ceasului de joc (pornire, 

oprire, afișare etc.).  

 

Rezultatul partidelor va fi trimis la FRSah si FIDE pentru calculul Elo și CIV. 

Arbitrii vor trimite rezultatele meciului în aceeasi zi la FRȘah prin email. Ei vor 

colecta fisele de partide originale si le vor trimite la FRȘah în termen de maxim 

5 zile de la desfășurarea meciului. 

 

18.14 Disciplina: La locul de desfășurare a meciului, în timpul jocului, jucătorii 

nu trebuie să aibă un telefon mobil sau orice alt dispozitiv electronic la locul de 

desfășurare al partidei. Telefoanele trebuie predate închise arbitrului înainte de 

începerea partidei. Dacă se dovedește că jucătorul are un astfel de dispozitiv la 

locul competiției, el pierde partida. Pentru un spectator, un astfel de dispozitiv 

electronic care emite sunet atrage după sine eliminarea imediată din sala de joc. 

Un jucător care conduce echipa poate purta o conversație telefonică în prezența 

unui arbitru cu un jucător care încă nu a sosit la meci dacă nu și-a început încă 

propria partidă. Apoi, însă, regulile de mai sus i se aplică și lui. 

 

În cazul unui dispozitiv mobil (comunicație electronică) care produce sunet de la 

un căpitan/vice-căpitan/conducător de echipă care nu joacă, arbitrul îl va 

avertiza pe acesta și îi va solicita să își oprească imediat dispozitivul. Dacă 

acesta refuză să facă acest lucru, el va continua să fie considerat un spectator și 

regulile aplicabile spectatorilor i se vor aplica și lui. 

 

Un jucător nu poate vorbi cu nimeni în timpul jocului. Arbitrul este obligat să-l 

avertizeze pe jucătorul care vorbește, în al doilea caz este obligat să aplice o 

regulă de avertizare în scris (A) pe fișa de joc, iar în cazul unei repetări 

ulterioare, jucătorului respectiv i se va da partidă pierdută. 

 

 

  

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL FEMININ 

PE ECHIPE  

  

1. Date generale  

  

1.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah au drept de participare în sistemul 

competiţional naţional şi internaţional, în Campionatele Naţionale individuale şi 

pe echipe, numai dacă au achitată cotizaţia de membru pentru anul competiţional 

respectiv.  
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2. Scopul, organizarea şi desfăşurarea  

  

2.1. Campionatul Naţional feminin pe echipe, competiţie naţională oficială – 

parte integrantă din sistemul competiţional naţional – are ca scop desemnarea 

echipei feminine campioane a României pe anul calendaristic respectiv şi 

atribuirea dreptului de reprezentare în Cupa Cluburilor Europene pentru echipe 

feminine.  

  

2.2. Organizatorul Campionatului Naţional feminin pe echipe este FRŞah. 

FRŞah va desemna un director de turneu, care va supraveghea activitatea tehnică 

şi organizatorică pe toată durata competiţiei.  

  

2.3. Locul de desfăşurare al diviziilor Campionatului Naţional feminin pe echipe 

este stabilit de Consiliul Director al FRŞah şi anunţat cluburilor participante cu 

cel puţin 3 luni înainte de începerea competiţiei.  

  

2.4. Campionatul Naţional feminin pe echipe se organizează şi se desfăşoară 

divizionar, pe nivel competiţional valoric: în ordinea strictă a clasamentului 

ediţiei precedente, cu respectarea principiului promovării / retrogradării, în 

funcţie de numărul de locuri:  

a) Superliga feminină – turneu sistem Berger cu 10 participante  

b) Divizia A feminină – turneu sistem elveţian, 7-9 runde, open sau turneu 

sistem Berger, în funcţie de numărul de echipe înscrise. Arbitrul şef poate 

adopta, cu acordul majorităţii echipelor prezente la şedinţa tehnică, un alt 

sistem de desfăşurare.    

  

3. Prevederi şi termene  

  

3.1. Nerespectarea procedurilor şi depăşirea termenelor regulamentare de 

înscriere duc la anularea dreptului de participare.  

  

3.2. În primul trimestru al fiecărui an competiţional, cluburile sportive cu echipe 

divizionare sunt obligate să achite cotizaţia anuală în vigoare, conform 

"Normelor privind regimul taxelor si cotizaţiilor percepute de Federaţia Română 

de Şah pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de şah”.  

  

3.3. Cu cel puţin 45 zile înainte de startul competiţiei, cluburile cu drept de joc 

în Superliga feminină trebuie să achite către FRŞah taxa de participare (150 lei), 

iar către organizatorul competiţiei taxa de organizare pentru echipa de bază (200 

lei). Cu cel puţin 15 zile înainte de competiţie, vor achita către organizator 30% 

din costurile de cazare pentru lotul care va fi deplasat. Neplata acestor obligaţii 

financiare atrage după sine retrogradarea automată în Divizia A.  
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3.4. Cluburile care plătesc garanţia de participare, dar apoi nu se prezintă la 

startul competiţiei, retrogradează în eşalonul imediat inferior şi pierd garanţia 

financiară de participare.  

  

3.5. În cazul participării la competiţie, garanţia de participare va constitui un 

avans plătit de club pentru taxa de participare, taxele de organizare şi cheltuielile 

de cazare şi masă oferite de organizatori.   

  

4. Înscrierea şi confirmarea participării  

  

4.1. Cluburile sportive afiliate la FRŞah pot evolua în Campionatul Naţional 

feminin pe echipe în următoarele condiţii:  

a) Deţin un drept dobândit din ediţia anterioară a Campionatului Naţional 

divizionar (pe bază de criterii sportive de calificare sau retrogradare). b) Îşi 

manifestă dreptul de participare prin înscrierea echipei.  

c) Plătesc la termenul stabilit de articolul 3.3 garanţia financiară.  

d) Transmit componenţa echipei cu care vor evolua în competiţie, nominalizând 

sportivele (senioare, junioare) din lotul de bază, antrenorul, căpitanul de 

echipă şi căpitanul adjunct de echipă (locţiitorul căpitanului) cu cel puţin 15 

zile înaintea startului competiţiei.  

e) Sportivele incluse în lotul echipei trebuie să aibă drept de joc pentru clubul 

sportiv respectiv şi toate taxele, vizele, licenţele rezolvate pentru anul 

competiţional respectiv.  

  

5. Promovarea şi retrogradarea  

  

5.1. Din Superliga feminină retrogradează în Divizia A:  

a) ultimele 2 clasate, dacă se prezintă toate echipele  

b) ultima clasată şi echipele care nu se prezintă la start, dacă se prezintă mai 

puţin de 10 echipe  

  

5.2. Din Divizia A promovează în Superligă primele 2 clasate. Dacă însă la 

Divizia A feminină participă mai puţin de 6 echipe, atunci doar primul loc 

promovează direct în Superligă, iar locul 2 joacă baraj cu locul 9 din Superligă.  

6. Completarea numărului de echipe în Superligă şi Divizia A  

  

6.1. În cazul în care, din motive de forţă majoră, după înscrierea în competiţie, 

dar înainte de tragerea la sorţi, se vacantează unul sau mai multe locuri în 

Superliga feminină, echipele neparticipante retrogradează automat pentru anul 

competiţional următor în Divizia A feminină.  
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6.2. Având în vedere faptul că numărul minim de partide necesare omologării 

unei norme internaţionale este de 9, este de dorit disputarea Superligii feminine 

în formula completă.   

  

6.3. În cazul în care prin neplata garanţiei de participare se vacantează unul sau 

mai multe locuri în Superligă, este de dorit completarea lor pentru a se juca în 

formula cu 10 echipe. Prioritate la invitarea pentru a participa în Superligă vor 

avea echipele retrogradate în sezonul anterior din Superligă în Divizia A, în 

ordinea din clasamentul final al ediţiei anterioare.  

 În cazul în care nici una din echipele invitate să participe în Superligă nu 

confirmă participarea, inclusiv prin plata garanţiei de participare, cu cel puţin 30 

de zile înainte de startul competiţiei, Superliga se va juca într-o formulă cu un 

număr mai redus de echipe.  

  

6.4. În cazul în care o echipă nu se prezintă la Superligă, fiind astfel retrogradată 

în Divizia A, locul ei în Divizia A este păstrat pentru ediţia următoare.   

  

7. Tragerea la sorţi  

  

7.1. FRŞah organizează şedinţa tehnică în prezenţa oficialilor fiecărei echipe 

divizionare în preziua primei runde sau cel mai târziu în dimineaţa zilei în care 

se va desfăşura prima rundă, stabilindu-se diagrama de concurs a fiecărei divizii.  

  

7.2. Tragerea la sorţi se face în conformitate cu Regulamentul FIDE pentru 

sistem Berger sau elveţian pe echipe. Culorile la mese se vor stabili prin tragere 

la sorţi, pentru masa 1, conform sistemului Berger sau elveţian, culorile 

alternând în continuare la mese.  

  

8. Conducerea echipei  

  

8.1. Fiecare echipă participantă va desemna un căpitan şi un locţiitor de căpitan. 

Aceştia pot fi şi jucătoare, componente ale echipei. Căpitanul şi locţiitorul 

căpitanului vor fi nominalizaţi în lista de bază care se va preda la şedinţa 

tehnică.  

  

8.2. Obligaţiile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele:  

a) să întocmească lista de bază a echipei şi să o predea arbitrului principal la 

şedinţa tehnică;  

b) să predea arbitrilor carnetele de legitimare ale sportivelor echipei;  

c) să poarte un ecuson cu numele şi prenumele, clubul sportiv, precum şi 

menţiunea "căpitan" sau "locţiitor";  
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d) să nu discute cu jucătoarele în timpul desfăşurării partidelor;  

e) să semneze fişa de meci, alături de arbitru.  

  

8.3. Drepturile căpitanului (locţiitorului căpitanului) de echipă sunt următoarele:  

a) este singura persoană autorizată să urmărească partidele echipei sale în 

limita spaţiului de joc al meciului respectiv pe întreaga durată a acestuia;  

b) este singura persoană autorizată să reprezinte echipa, să discute şi să ceară 

lămuriri arbitrilor;  

c) este singura persoană din exteriorul partidei care are dreptul să se 

pronunţe asupra unei propuneri de remiză.  

  

8.4. Numai jucătoarea căreia i s-a propus remiză se va putea prezenta la 

arbitru ca să solicite acestuia să fie chemat căpitanul (locţiitorul 

căpitanului) de echipă pentru a se pronunţa asupra propunerii de remiză. 

Căpitanul (locţiitorul căpitanului) de echipă, în prezenţa arbitrului, va 

privi poziţia şi se va pronunţa prin "da" sau "nu".  

  

8.5. În cazul în care căpitanul se va pronunţa prin "da", partida se va 

încheia remiză, fişele urmând a fi semnate de ambele jucătoare, iar la 

refuzul uneia dintre acestea, fişa de concurs va fi semnată de căpitanul 

echipei sale. Dacă va spune "nu", jucătoarele vor continua să joace. Sunt 

interzise orice alte comentarii.  

  

9. Componenţa echipelor  

  

9.1. Componenţa unei echipe va fi următoarea:  

a) în Superliga feminină - 4 jucătoare + 2 rezerve  

b) în Divizia A feminină - 2 jucătoare + 2 rezerve  

  

9.2. În acelaşi an competiţional, o sportivă poate evolua doar pentru o 

echipă de senioare la șah clasic, dar poate juca și pentru o altă echipă la 

Campionatul Național de șah rapid și blitz pe echipe de senioare. Un club 

sportiv care are echipe înscrise atât la masculin cât și la feminin poate să 

folosească o sportivă în ambele loturi, atât masculin cât și feminin.  

  

9.3. În ambele divizii, la fiecare meci, echipele au obligaţia de a utiliza o 

junioară româncă.   

  

9.4. În lista de bază a unei echipe, în Superliga feminină şi Divizia A, 

pot fi trecute mai multe jucătoare străine (sportive care figurează în 

evidenţa FIDE în alte liste rating decât lista rating a jucătorilor României). 

Echipele de Superligă sunt obligate ca în fiecare meci să folosească 3 
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jucătoare aflate pe lista FIDE a României (2 senioare + 1 junioară). 

Echipele de Divizia A sunt obligate ca în fiecare meci să folosească 2 

jucătoare aflate pe lista FIDE a României (1 senioară + 1 junioară).   

  

9.5. Ordinea jucătoarelor la mese va respecta «regula celor 101 puncte 

rating», adică jucătoarele vor fi înscrise în lista de bază şi aranjate la 

mesele de joc, la libera alegere a conducerii tehnice a echipei respective, 

cu o singură restricţie valorică: o jucătoare care are 101 puncte rating 

ELO mai puţin decât altă jucătoare nu poate figura în lista de bază 

înaintea jucătorului respectiv. Se interzice rotaţia jucătoarelor în cadrul 

echipei, ordinea din lista de bază, dată la începutul competiţiei, rămânând 

neschimbată pe toată durata competiţiei.  

  

10. Lista de meci  

  

10.1. Prezentarea listei de meci se va face astfel:  

- Listele de bază ale echipelor divizionare şi carnetele de legitimare ale 

sportivilor vor fi prezentate arbitrilor la şedinţa tehnică.   

- Înainte de fiecare rundă, la ora stabilită şi comunicată la sedinţa tehnică de 

către arbitrul şef, căpitanii echipelor (locţiitorii căpitanilor) vor prezenta 

arbitrului lista de meci pentru runda respectivă. De regulă, în zilele fără runde 

duble, listele de meci vor fi prezentate arbitrului cu minim 3 ore înainte de 

începerea rundei.  

  

10.2. În cazul neprezentării listei sau prezentării unei liste eronate 

înaintea unei runde, echipa va juca în ziua respectivă cu formaţia din lista 

de bază (totuşi, la prezentarea listei, arbitrul este obligat să verifice 

corectitudinea listei; în cazul că el certifică o listă eronată, echipa va juca 

în formaţia de bază, dar arbitrul respectiv va fi de asemenea sancţionat).   

  

10.3. În cazul în care în lista de meci nu a fost nominalizată junioara, 

echipa respectivă va forfeita partida de la ultima masă.  

  

10.4. În cazul în care, din motive de forţă majoră (îmbolnăvire, obligaţii 

profesionale sau de altă natură), care fac imposibilă prezentarea la partidă 

a unei jucătoare dată în lista de meci, aceasta va putea fi înlocuită cu o 

rezervă care va intra exact pe masa pe care urma să joace sportiva 

devenită indisponibilă, chiar dacă nu va fi respectată regula celor 101 

puncte Elo (pentru a nu se perturba pregătirea la adversar a celorlalte 

concurente). În orice caz, indisponibilitatea va fi bine motivată (certificat 

medical, notă telefonică către arbitrul şef, aceasta din urmă întărită de o 

adeverinţă de la instituţia care a convocat jucătorul, eliberată şi trimisă 
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arbitrului şef cel târziu a doua zi). În cazul că nu va putea fi justificată 

indisponibilitatea, echipa va fi penalizată cu pierderea meciului la zero, 

partidele jucate urmând a fi totuşi luate în consideraţie la calculaţia rating.   

  

10.5. Dacă o echipă nu poate să alinieze într-o zi formaţia completă, 

atunci nu va completa lista cu jucătoare care oricum nu se vor prezenta, în 

caz contrar fiind sancţionată cu pierderea meciului la zero. Va completa 

lista de meci lăsând neocupate poziţiile de la ultimele mese, deci nu va fi 

permisă neocuparea primelor mese ale formaţiilor.  

  

11. Ritmul de joc  

  

11.1. Ritmul de joc este unul agreat de FIDE, care să permită omologarea de 

norme internaţionale şi calcul rating FIDE, fiind anunţat de FRŞah cu cel puţin 3 

luni înainte de startul diviziilor.  

  

12. Condiţii pentru începerea meciurilor  

  

12.1. Un meci poate începe numai dacă, la masa de joc, sunt prezente câte cel 

puţin  jumătate + 1 jucătoare pentru fiecare din cele două echipe oponente. Dacă 

nu s-a întrunit acest număr, jucătoarele echipei aflate în această situaţie nu vor 

avea dreptul de a efectua prima mutare, însă ceasul de control va fi pus în 

funcţiune la toate mesele de joc ale echipei incomplete.  

  

12.2. În cazul în care acest număr nu se va întruni în termenul regulamentar de 1  

(una) oră de la începerea oficială a rundei, echipa sau ambele echipe în cauză vor 

pierde meciul prin forfeit sau dublu forfeit.  

  

12.3. Echipa care pierde prin forfeit sau prin neprezentarea formaţiei 

regulamentare mai mult de 50% din meciuri va fi eliminată din concurs, cu 

interdicţie de promovare la viitoarele două ediţii.  

  

13.  Sistemul de punctare    

  

13.1. Se vor acorda 2 puncte pentru un meci câştigat, 1 punct pentru un meci 

egal şi 0 puncte pentru un meci pierdut, iar punctajul total va fi obţinut prin 

însumarea punctelor de meci.  

  

14. Criterii de departajare in caz de egalitate de puncte  

  

14.1. În cazul egalităţii de puncte între două sau mai multe echipe, clasamentul 

va fi stabilit pe baza următoarelor criterii, aplicate în ordinea de mai jos:  
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a) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte sau mica  

diagramă, în cazul mai multor echipe aflate la egalitate de puncte  

b) suma punctelor obţinute de jucătoarele echipelor aflate la egalitate de puncte  

(punctaverajul în sistem olimpic)  

c) punctele realizate la diferite mese conform următorului tabel:  

  

Partidele 

câştigate la 

masa:  

  

1  10 puncte  

2   7 puncte  

3    4 puncte  

4   2 puncte  

  

d) suma ratingurilor jucătoarelor mai mică; se va calcula suma ratingurilor 

jucătoarelor echipei pentru fiecare rundă în parte, în funcţie de componenţa 

echipei în acea rundă, şi se vor însuma “ratingurile echipei” din toate rundele.  

  

14.2. Dacă după aplicarea tuturor criteriilor de mai sus două sau mai multe 

echipe continuă să se afle la egalitate, departajarea lor se va face prin tragere la 

sorţi.  

  

15. Arbitraj. Contestaţii şi apeluri  

  

15.1. Arbitrajul va fi asigurat în conformitate cu respectarea “Legilor Şahului”, a 

prevederilor internaţionale şi interne de arbitraj. Arbitrii Campionatului Naţional 

feminin pe echipe vor fi propuşi de Colegiul Central de Arbitri şi validaţi de 

Consiliul Director al FRŞah. Baremurile de arbitraj vor fi plătite de FRŞah.  

  

15.2. Căpitanii (locţiitorii căpitanilor) de echipă pot contesta eventualele 

încălcări de regulament constatate în alcătuirea listelor echipelor, pot contesta 

deciziile arbitrilor, depunând taxa de contestaţie sau de apel conform normelor 

financiare în rigoare, la următoarele termene:  

a) împotriva componenţei listei de meci a unei echipe, în termen de cel puţin 1  

(una) oră înaintea orei începerii meciului;  

b) împotriva deciziei arbitrilor, produsă în timpul partidei, în termen de 30 

minute de la aplicarea deciziei; se adresează arbitrului principal;  

c) împotriva soluţionării nefavorabile a unei contestaţii de către arbitri, se vor 

adresa comisiei de apel a meciului, în termen de 1 (una) oră de la 

comunicarea deciziei;  

d) decizia comisiei de apel este definitivă şi executorie.  

  

16. Titlul de campioană naţională feminină pe echipe  
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16.1. Pe baza rezultatelor obţinute în Superliga feminină, echipele care se 

situează pe primele trei locuri în clasamentul final vor fi medaliate după cum 

urmează:  

locul I – titlul de campioană şi medaliile de aur; locul 

II – medaliile de argint;  

locul III – medaliile de bronz.  

  

16.2. Echipa campioană dobândeşte dreptul de reprezentare în Cupa Cluburilor 

Europene pentru echipe feminine. În cazul disponibilităţii de înscriere a 2 echipe 

sau în situaţia imposibilităţii de participare a echipei campioane, dreptul de 

reprezentare internaţională revine echipei situate în clasament pe poziţia imediat 

următoare celei care renunţă.  

  

16.3. Echipele clasate pe locurile I, II, III în Superliga feminină vor primi 

diplome, iar componenţii echipelor vor primi medalii.   

  

17. Dispoziţii finale  

  

17.1. În aceeaşi ediţie a Campionatul Naţional pe echipe, cluburile sportive pot 

participa cu maxim o echipă într-o divizie, cu condiţia ca cea de-a doua echipă a 

clubului să nu poată promova şi juca în Superligă. În cazul în care una dintre 

echipele clubului retrogradează, i se va valida dreptul de promovare celei din 

eşalonul inferior.  

  

17.2. Cluburile sportive şi echipele acestora care nu respectă prevederile 

prezentului regulament, normele tehnico-organizatorice şi exigenţele financiare 

ale FRŞah nu vor fi înscrise în competiţie.  

  

 

 


