
 

 

 

 

 

 

 

Turneul de șah ,,Tinerii Lei No.1’’ 

 Baia Mare, Ediția I, 2021 

 
1. Turneul A: OPEN – U1900 

2. Turneul B: Sah rapid pentru jucatori nelegitimati 

Organizatori: ACS Tinerii Lei Baia Mare in parteneriat cu Eurohotel Baia Mare 

Sponsori: S.C. Delta Engineering SRL, S.C. Nordex SRL, S.C. Aramis Group SRL 
 

Locul de desfasurare: Eurohotel Baia Mare, B-dul. Bucuresti Nr.23  

TURNEUL A: OPEN – U1900  
pentru sportivii cu ELO/CIV sub 1900 la 1 aprilie 2021 

Sistemul de joc: 7 runde-  sistem elvetian – 2x60 minute + 30 secunde /mutare, incepand 

cu prima mutare. 

Criterii de departajare: In caz de egalitate de puncte, se vor aplica 
 

urmatoarele criterii de departajare: Bucholtz mediu, Bucholtz si Scorul progresiv. 

Arbitru sef: Muntean Ciprian-Sorin 

Arbitri: Griga Lucian Adrian, Negrea Iulian Eugen  
Fondul de premiere: 6.000 RON 

 Locul I Locul II Locul III 

GENERAL 1000 ron 750 ron 500 ron 

ELO/CIV 1451 - 1650 300 ron 250 ron 200 ron 

ELO/CIV 1301 - 1450 300 ron 250 ron 200 ron 

ELO/CIV 1101 - 1300 300 ron 250 ron 200 ron 

ELO/CIV 1002 - 1100 300 ron 250 ron 200 ron 

ELO/CIV < 1001 300 ron 250 ron 200 ron 

NUMARUL JUCATORILOR ESTE LIMITAT LA 70! 

 



     La premierea jucatorilor vor avea prioritate (atat locul castigat cat si premiul in bani): 
1. Premiile din clasamentul general 

2. Premiile pe categorii de ELO  
 Se vor acorda cupe primilor 3 clasati (separat fete si baieti) la 

fiecare categorie de varsta (U8,U10,U14) precum şi primelor 3 

locuri din clasamentul general.
 Premiile NU sunt cumulabile

 Toti participantii primesc diplome de participare.
 Premiile din clasamentul general sunt in valoare bruta, impozabile 

conform Codului Fiscal(10% din suma ce depaseste 600 ron-pentru cetatenii romani si 
16% din suma bruta pentru cetatenii straini).  

 Jucătorii care vor fi premiați trebuie să prezinte copia CI sau CN.

 Jucătorii premiați cu: bani, cupe sau medalii, vor fi premiați personal în cadrul festivității 

de premiere. În cazul în care juătorii nu vor fi prezenți personal la festivitate, premiile 

respective vor fi anulate.

Taxa de participare: 120 RON 

Programul de joc:  
Sedinta tehnica si festivitatea de deschidere: 23.04.2021 – ora 09:00 

  
Runda 1: 23.04.2021 - ora 09:30 

Runda 2: 23.04.2021 - ora 15:00 

Runda 3: 23.04.2021 - ora 18:00  
Runda 4: 24.04.2021 - ora 15:00 
Runda 5: 24.04.2021 - ora 18:00  
Runda 6: 25.04.2021 - ora 09:00 

Runda 7: 25.04.2021 - ora 13:00 
FESTIVITATEA DE PREMIERE : La o jumatate de ora dupa terminarea ultimei runde. 
 
 

 Fiecare participant are dreptul la 2 bye-uri(=0,5 pct.) in oricare dintre primele 4 runde, 
însă trebuie anuntat cel tarziu inainte de inceperea rundei de dinaintea aceleia in care nu 
va juca.

 Intarzierea maxima admisa la runda va fi de 30 minute, din momentul 

inceperii rundei.Jucatorii care nu se vor prezenta la partida in primele 30 minute, vor 
pierde partida prin neprezentare.



Data limită de înscriere: 20.04.2021  
Informatii suplimentare: Griga Lucian Adrian: 0751 575 798 
Inscrierile, rezervarile pentru cazare se fac la numarul de telefon afisat mai sus. 

Cazare (optional):  
Eurohotel Baia Mare, B-dul Bucuresti, Nr.23 https://www.trivago.ro/baia-mare-

86625/hotel/eurohotel-500146  

PRET CAZARE (OPTIONAL): 70 ron/persoana si include MIC DEJUN 

 

MASA: (OPTIONAL) 

23.04.2021 ora 12:00 – Masa de prânz (Snitel pui + cartofi piure , paine si salata varza)  

20 ron. 

24.04.2021 Cina - seara dupa terminarea ultimei runde (Piept pui cu șuncă și cașcaval + orez, 

paine si desert – papanasi dulceata) – 20 ron 

25.04.2021 ora 12:00 – Masa de prânz (Cașcaval pane + cartofi pai, paine si desert – brioșă) 

20 ron 

 SEPARAT, se poate comanda în limita meniului disponibil al restaurantului. 

 

TURNEUL B: Sah rapid pentru copiii nelegitimati sub 15 ani. 

 

    Sistemul de joc: 6 runde- sistem elvetian – 2 x15 minute pentru fiecare runda. 

    Criterii de departajare: In caz de egalitate de puncte, se vor aplica 
 

urmatoarele criterii de departajare: Bucholtz mediu, Bucholtz si Scorul progresiv. 

    Arbitrii: Griga Lucian Adrian, Negrea Iulian Eugen 

   NUMARUL JUCATORILOR ESTE LIMITAT LA 70! 

 Se vor acorda cupe primilor 3 clasati (separat fete si baieti) la 

fiecare categorie de varsta ( U6,U8,U10,U14) precum si pentru 

locul I GENERAL la fete si locul I GENERAL la baieti.

 Toți jucătorii participanți vor primi DIPLOMĂ, MEDALIE ȘI UN 

CADOU!

 Taxa de participare: 70 RON



 Programul de joc:

 Runda 1: 24.04.2021 - ora 09:00 

 Runda 2: 24.04.2021 - ora 09:40 4 
 Runda 3: 24.04.2021 - ora 10:20 

 Runda 4: 24.04.2021 - ora 11:00  
 Runda 5: 24.04.2021 - ora 12:30 

 Runda 6: 24.04.2021 - ora 13:10 

https://www.trivago.ro/baia-mare-86625/hotel/eurohotel-500146
https://www.trivago.ro/baia-mare-86625/hotel/eurohotel-500146


 FESTIVITATEA DE PREMIERE : 24.04.2021 La o jumatate de ora dupa 

terminarea ultimei runde. 

 





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! 

 
 
     

   

    
 


