
  
 

TROFEUL TECHIRGHIOL 2021 „Mircea Pavlov”, ediția XXVII 
 05.07 - 11.07. 2021 

 
CAMPIONATELE NAŢIONALE DE ŞAH PENTRU VETERANI  

masculin și feminin - clasic, rapid, blitz şi dezlegări, 05.07 - 11.07. 2021 
 
Locaţia: Techirghiol, Sala de Sport Techirghiol  
Organizatori: CS Sparta Techirghiol şi Consiliul Local Techirghiol, Primăria Techirghiol, cu 
sprijinul DJS Constanța.  

În caz că legislația națională, în vigoare în perioada concursurilor, o va impune, 
competițiile se vor desfășura cu respectarea restricțiilor anti-Covid! 

TROFEUL TECHIRGHIOL 
Secțiunea A (cu omologare FR Șah): Copii sub 12 ani, cu premii pe categorii de vârstă, astfel : 

a)  sub 8 ani, băieţi şi fete  
b)  sub 10 ani, băieţi şi fete 
c)  sub 12 ani, băieţi şi fete  

- Concurs de dezlegări - Arbitru Internaţional Dinu-Ioan Nicula 
Secțiunea B (cu omologare FIDE): Open internaţional general, „Mircea Pavlov” 

- Sistem elveţian, 9 runde, 90 minute KO + 30 secunde/mutare 
- Premii pentru primele 5 locuri + cei mai buni 3 juniori, băieţi & fete (categoria de vârstă 

14-18 ani) şi veterani (peste 60 ani). 
- Fond total de premiere: 6.500 lei 
Cu sprijinul Federaţiei Române de Șah copiii participanţi la turneu vor beneficia gratuit de 

analiza partidelor jucate, lecţii şi consultaţii din partea  maestrului internațional Mircea Pavlov, 
antrenor emerit. Invitat de onoare este MMI Constantin Ionescu, Secretar general FRŞah. Acţiunea 
se va desfăşura dimineţile între orele 10.30-12.00 la Clubul de Şah Sparta Techirghiol, dotat cu 
bibliotecă, computere,  condiţii optime de antrenament şi pregătire, iar seara după rundă, la clubul 
Sparta se vor analiza partidele jucate.  

- Arbitri: IA Claudiu Iordache și NA Octavian Moise 
- Director de turneu: MI Pavlov Mircea, Antrenor emerit. 

PROGRAM:  
- Sosirea şi înregistrarea participanţilor: 28.06.2021, începând cu ora 12 la Clubul Sparta 
Techirghiol,  Bulevardul  Victoriei Nr. 15, lângă terenul de fotbal şi Sala de Sport. 
- Ședința tehnică la Sala de Sport, ora 16.00. 



-  Taxe participare 70 lei Sectiunea B, 50 lei Sectiunea A. Părinţii şi însoţitorii nu plătesc 
taxă de participare. 
-   Viza FRȘ este obligatorie și se poate achita la sala de joc. 

Se pot cere 2 bye-uri cu remiză în primele 4 runde.  
Runda 1 - luni  05.07, ora 16.30  
Runda 2 - marți  06.07, ora 16.30 
Runda 3 - miercuri 07.07, ora 9.30 
Runda 4 - miercuri  07.07, ora 16.30  
joi  08.07 ora 9.30  Concurs de dezlegări (D.I. Nicula) 
Runda 5 - joi 08.07, ora 16.30 
Runda 6 - vineri 09.07, ora 9.30  
Runda 7 - vineri   09.07, ora 16.30  
Runda 8 - sâmbătă 10.07, ora 16.30  
Runda 9 - duminică 11.07, ora 09.00. 
În funcție de numărul doritorilor, după festivitatea de premiere, începând cu 15.30 se poate organiza 
un turneu de blitz.  
 

CAMPIONATELE NAŢIONALE DE ŞAH CLASIC, RAPID, BLITZ ŞI 
DEZLEGĂRI PENTRU VETERANI (masculin, feminin)   

05.07 - 11.07.2021  Sala de Sport Techirghiol 
Pot participa jucători născuți înainte de 31.12.1971. 
Se acordă medalii la secțiunile +50 și +65 ani (născuți înainte de 31.12.1956). Cele două 
categorii de vârstă joacă împreună. 
Fond de premiere: 1500 lei! 
Medaliile/premiile sunt necumulabile, conform regulamentului: http://frsah.ro/wp-content/ 
uploads /2018/04/Regulament.CN_individual.veterani.2015.pdf 
Sosirea şi înregistrarea participanţilor: luni 05.07.2021, începând cu ora 14.00 la Clubul Sparta 
Techirghiol,  Bulevardul  Victoriei Nr 15, lângă terenul de fotbal şi Sala de Sport 
Timp de gândire: 
Şah clasic: 90 minute KO + 30 secunde/mutare 
Şah rapid: 15 minute KO + 10 secunde/mutare 
Blitz: 3 minute KO + 2 secunde/mutare 
Dezlegări: 120 minute (6 probleme și 2 studii) 
Taxă de organizare: 50 lei clasic / 25 lei rapid +blitz + dezlegări (taxa nu se fracționează!)  
Arbitru: IA Dinu-Ioan Nicula  
Observaţii: 

1. Participanții trebuie să aibă viza medicală la zi (strict obligatoriu!) aplicată pe carnet sau 
să prezinte o adeverință medicală din anul în curs, care să ateste că pot practica șahul. 

2. Participanții pot achita viza FRȘ la sala de concurs (20 lei pentru cei născuți în 1960 sau 
mai vârstnici, 35 de lei pentru ceilalți). 

3. Se poate cere bye cu remiză în prima rundă. 
4. Cu excepţia cazului în care există doar o singură participantă, concursurile masculin şi 

feminin nu se pot unifica. 



Program: 
Luni 05 iulie 
Ora 15.45 – şedinţa tehnică 
Ora 16.30 – şah clasic, runda 1 
Marți 06 iulie 
Ora 9.30 – şah clasic, runda 2 
Ora 16.30 – şah clasic, runda 3 
Miercuri 07 iulie 
Ora 16.30 – şah clasic, runda 4 
Joi 08 iulie 
Ora 9.30 – dezlegări  
Ora 16.30 – şah clasic, runda 5 
Vineri 09 iulie 
Ora 16.30 – şah clasic, runda 6 
Sâmbătă 10 iulie 
ora  09.30 – șah clasic runda 7 
Ora 16.30 – blitz, rundele 1-7 
Duminică 11 iulie 
ora  08.30 – șah rapid rundele 1-7 
Festivitatea de premiere pentru toate probele: ora 15.30. 
N.B. Programul este corelat cu cel al Trofeului Techirghiol, ambele competiţii se vor juca la Sala 
de Sport si Clubul Sportiv Sparta Techirghiol. 
Cazarea se poate face la alegere, în funcție de posibilități. Vă recomandăm:  

1. Nou! Casa Lacul Magic, tel 0721002513,Mihalcea Elena, hotel nou modern, pret 140 lei  
camera de 2 persoane, 170 lei garsoniera 3 persoane, 200 lei camera 5 paturi, aer 
condiționat, televizor, frigider, wireless etc.  

2. Complex Anina, 4 stele, tel  0731247500, camera dubla 170 lei. 
3. Pensiunea Marea Neagră, tel 0722574082, Marcela Ganera, camera dublă 110 lei, 

ventilatoare, camera dublă aer condiționat 130 lei, posibil și 80 lei pe zi cazare persoană si 
masa de prânz , 90 lei cazare + masa prînz. 

4. Villa Bella, tel 0722873596,Vătămănescu Crina, camere 2  paturi, 70 lei, cu grup sanitar, 
camere 2 paturi 50 lei, grup sanitar pe hol. 

      5.   Vila Daniela, tel.0744610939  
      6.   Vila Atlantis, tel. 0723.686341 
      7.   Vila Rubin, centru, telefon 0744518703, N. Culamet. 
      8.   Dl Vasile Munteanu, tel.0768148576    
      9.   Vila Golf, tel.0722273599 (Dna Joiţa) 
      10. Casa Ana Maria, 0726193007 (Ofelia)  
      11. Casa Mara 0722747221  
Locurile fiind limitate,  rezervările se fac până la data de 10 Mai 2021! 
Masa poate fi servită la elegantele restaurante PAB Techirghiol,, Picolo Mondo,Metropol, Fast 
Food, Anina etc.  
Pentru înscrieri, vă rugăm să contactaţi: 
Mircea Pavlov, 0726190730   
Claudiu Iordache, 0722513405.  

Vă așteptăm în frumosul nostru oraş Techirghiol! 


