
Asociaţia Judeţeană de Şah Vaslui                                                                                                                                
                                                                                 Organizează 
 

 
       “Puţine locuri îmi sunt mai duios cunoscute ca acest ţinut al Vasluiului care nu e nici la munte, nici la şes, şi se 
împărtăşeşte de o neasemuită frumuseţe”, Nicolae Iorga, istoric  
 

1.Invitaţie          Asociaţia Judeţeană de Şah Vaslui organizează în data de 17 aprilie 2021 în Vaslui, 
Complexul Comercial  Silver Mall, Campionatul Judeţean de Şah pentru copii şi juniori. 

2. Parteneri          D.J.T.S. Vaslui, C.S. Sergentul Vaslui, Acs “gambit” Huşi, Acs Realitatea Huşi,  
C.S. Gh. Nestianu Bârlad, C.S. Magnificii Vaslui. C.S. Peneş Curcanul Vaslui 

3. Participanţi          Competiţia se va derula pe următoarele categorii de vârstă: 8 ani, 10 ani,  12 ani,  
14 ani, 16 ani, 18 ani - băieţi şi fete. 

4.Regulament de  
desffîşurare 

         Întrecerea se va desfasura în funcţie de numărul de participanţi. Astfel arbitrii vor stabili: 
 elveţian, 6 runde cu 15 min/jucător +5 sec/mutare, ori turneu. 

5.Programul 
 de activităţi al  
competiţiei 

         Şedinţa tehnică: 17 aprilie,  ora 09.00 la Silver Mall 
17 aprilie, ora 09:30 Runda I                            17 aprilie, ora 12:30 Runda  
17 aprilie, ora 10:20 Runda II                          17 aprilie, ora 13:20 Runda V 
17 aprilie, ora 11:10 Runda III                         17 aprilie, ora 14:15 Runda VI           

6.Performante           Concursul va fi omologat F.R. Sah: Norme de clasificare şi Rating C.I.V.   
7. Criterii departajare           Bucholtz mediu, Bucholtz,  Progresiv, Cele mai multe victorii.              

8.Premiere 
          Premierea pe 17 aprilie, dupa ultima rundă.  Locurile I, II şi III  de la fiecare cate- 
gorie ( 8 ani, 10 ani, 12 ani, 14 ani, 16 ani şi 18 ani – băieţi şi fete ) vor primi medalii  
          Toţi concurenţii vor  primi diplome de participare. 

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

10. Informaţii speciale 
   

-  Jucătorii se vor prezenta cu table, piese de şah şi ceas; 
-  Taxa de participare: 20 lei 
Se pot primi două bye-uri în primele 2  runde, anunţând arbitrul la tel. 0721-711 913. 

11. Atenţionare  
            Pentru validarea dreptului de participare este obligatorie achitarea vizei către 
 FR. Şah după cum  urmează: Viza anuală copii până în 10 ani = 25 lei şi  
Viza anuală unificată juniori ( 10-20 ani) = 30 lei.  

12. Norme  
igienico - sanitare   

            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 aspec- 
tele ante și post competiționale) și a reglementărilor speciale FRȘah, în contextul sanitar deter- 
minat de COVID 19 în conformitate cu Ordinul Comun MTS-MS (Ministerul Tineretului și  
Sportului Nr. 1219 din 22 septembrie 2020, Ministerul Sănătății Nr. 1634 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 spectato- 
rilor și însoțitorilor în spațiul de joc este strict interzis. 
           Participarea minorilor este posibilă cu acordul scris al părinților. Organizatorii fac 
 tot posibilul pentru a  proteja sănătatea tuturor participanților, dar își declină orice 
 responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19. 

                                                        Vă aşteptăm cu drag “Pe drumul de costişe ce duce la Vaslui”! 

     
 
 
Preşedinte A.J. Şah Vaslui,                                                                                                                                                                         
înv. Constantin C. Grosu 


