
REGULAMENTUL CAMPIONATELOR NAŢIONALE INDIVIDUALE 
PENTRU VETERANI – MASCULIN ŞI FEMININ - LA ŞAH CLASIC, 

ŞAH RAPID, BLITZ ŞI DEZLEGĂRI PROBLEME 
 
 

1. Organizarea 
 

1.1 Campionatele Naţionale individuale pentru veterani – masculin şi 
feminin – la şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări probleme vor fi 
organizate într-o singură perioadă a anului, pe durata a 7 sau 8 zile. 
Jucătoarele au dreptul să opteze pentru participarea în competiţia 
masculină. 

 
1.2 Autoritatea   naţională   asupra   conducerii,    organizării, 
desfăşurării şi omologării competiţiei aparţine FEDERAŢIEI ROMÂNE 
DE ŞAH. 

 

2. Participanţii 
 

2.1 Dreptul de participare la finala Campionatelor Naţionale 
individuale pentru veterani – masculin şi feminin – la şah clasic, şah rapid, 
blitz şi dezlegări probleme îl au sportivii care împlinesc vârsta de 50 de ani 
în anul disputării finalei sau care au împlinit această vârstă mai înainte. 

 
2.2. Sportivii trebuie să fie legitimaţi la cluburile sportive afiliate la FRŞah 
(şi care nu sunt în stare de suspendare), să aibă plătită la zi viza anuală 
individuală şi să aibă aplicată în carnet viza medicală. 

 
2.3 Înscrierea sportivilor în competiţie va putea fi făcută până la un 
termen limită comunicat în prospectul competiţiei. Cluburile sportive, sau 
sportivii înşişi,   au   responsabilitatea   înscrierii   în competiţie, precum şi 
a asigurării condiţiilor financiare de participare, pe baza costurilor 
prevăzute în prospectul competiţiei (publicat pe site-ul www.frsah.ro). 

 
2.4 Dacă din motive de forţă majoră, un sportiv care a fost înscris în 
concurs nu poate ajunge la prima rundă, el va trebui să anunţe acest fapt 
pentru a nu fi introdus în tragerea la sorţi. În acest caz, el va putea 
beneficia de un bye de ½ punct. 

 
2.5 Pe parcursul competiţiei, dacă un jucător se retrage definitiv sau 
doar pentru o anumită rundă, trebuie să anunţe acest lucru arbitrilor pentru 
a nu fi introdus în tragerea la sorţi. Neprezentarea la partidă a unui sportiv, 



cu excepţia existenţei unei motivaţii bine argumentate, duce la eliminarea 
din concurs. În orice caz, cu excepţia situaţiei prevăzute de paragraful 2.3, 
nejucarea unei partide va duce automat la primirea a 0 puncte. 

 
3. Sistemul de joc 

 
3.1 Se vor disputa concomitent următoarele finale la şah clasic, şah 
rapid,        blitz şi dezlegări probleme: 
- Masculin peste 50 de ani  
- Feminin peste 50 de ani  
- Masculin peste 65 de ani  
- Feminin peste 65 de ani 
Nu este admisă comasarea finalelor masculine cu cele feminine, decât 
dacă la respectiva categorie de vârstă este o singură participantă. 
În cazul în care numărul de participante este mic, arbitrul-șef al 
competiției poate decide disputarea unei finale feminine unice (în sistem 
round-robin, dublu round-robin sau meci tur-retur), cu premiere distinctă 
în cadrul celor două categorii de vârstă (+50 și +65 ani). 

 
3.2 Câştigătorii finalelor la şah clasic/şah rapid/blitz şi dezlegări probleme 
sunt declarați Campioni naţionali de veterani al României pe anul în curs la 
şah clasic/şah rapid/blitz/dezlegări, la categoria +50, respectiv +65 ani. 

 
3.3 Câştigătoarele finalelor la şah clasic/şah rapid/blitz şi dezlegări 
probleme sunt declarate Campioane naţionale de veterane a României 
pe anul în  curs la şah clasic/şah rapid/blitz/dezlegări, la categoria +50, 
respectiv +65 ani. 
 
3.4 Competiţiile se vor juca după un program care va fi anunţat în 
prospectul finalei. 

 
3.5 Pentru şah clasic şi şah rapid, sistemul de joc va fi elveţian, pe 
parcursul a 7 runde, la masculin şi la feminin. 

 
3.6 Dacă la şah clasic şi şah rapid sunt mai puţin de 9 jucătoare, ele se vor 
întâlni în turneu închis sau meci; după caz, ele vor putea juca tur-retur. 
Arbitrul-şef va stabili la şedinţa tehnică formula de disputare a competiţiei 
feminine, în funcţie de numărul participantelor. 

 
3.7 Pentru blitz, sistemul de joc va fi elveţian, pe parcursul a 7 runde, la 
masculin şi la feminin, dacă sunt cel puţin 11 jucători/jucătoare. 
Dacă numărul jucătorilor/jucătoarelor este de 9 sau 10, atunci se va disputa 
un turneu închis de 9 runde. 



Dacă numărul jucătorilor/jucătoarelor este de 7 sau 8, atunci se va disputa 
un turneu închis de 7 runde. 
Dacă numărul jucătorilor/jucătoarelor este mai mic de 7, atunci se va 
disputa un turneu închis tur-retur (10 runde). 

 
4. Condiţiile de joc 

 
4.1 Competiţia se va desfăşura în acord cu regulamentele şi 
reglementările FIDE aflate în vigoare. 

 
4.2 Ritmul de joc este: 
- şah clasic: 75 min. / 40 mutări + 15 min. KO (cu increment de 30 sec / 
mutare, începând cu prima mutare) 
- şah rapid: 15 min. KO + 10 sec. / mutare 
- şah blitz: 3 min. KO + 2 sec. / mutare 

 
4.3 Timpul de gândire la dezlegări este de 2 ore, pentru rezolvarea 
tuturor diagramelor (maturi directe şi studii). 

 
5. Arbitrajul competiţiei 

 
5.1 Consiliul Director al FRŞah, la propunerea Colegiului Central 
de Arbitri, va nominaliza arbitrul şef, precum şi un arbitru secund, dacă se 
consideră necesar. 

 
5.2 Consiliul Director poate desemna şi alte persoane care vor avea funcţie 
de oficiali la aceste campionate: observator federal, delegat federal etc. 

 
6. Comisia de Apel 

 
6.1 La şedinţa tehnică va fi aleasă Comisia de Apel. Aceasta va fi 
constituită din trei membri şi două rezerve, aleşi dintre jucătorii angajaţi în 
competiţie. Aceste persoane trebuie să reprezinte cinci cluburi sportive 
diferite. Comisia de Apel va fi aleasă doar la competiţia de şah clasic. 
La şah rapid şi blitz, decizia finală îi aparţine arbitrului şef. 
La Dezlegări, Comisia de Apel este formată din 3 persoane. 

 
6.2 Dacă în incidentul pus în discuţie este angajat un sportiv de la un club 
reprezentat în comisie, membrul în cauză va fi înlocuit de o rezervă. 



6.3 Protestele împotriva deciziilor arbitrului şef vor fi făcute în scris şi 
înmânate, spre analizare şi luarea unei decizii finale, preşedintelui 
Comisiei de Apel în maxim 30 de minute de la terminarea partidei. 
La Dezlegări, termenul de apel va fi anunţat odată cu afişarea 
clasamentului. 

 
6.4 În timpul desfăşurării rundelor, singurele persoane care au dreptul de a 
interpela arbitrii competiţiei sau membrii Comisiei de   Apel,   în 
vederea depunerii unei contestaţii sau a efectuării unui protest verbal, sunt 
sportivii implicaţi. 

 
6.5 Comisia de Apel se va întruni şi va lua în discuţie contestaţia numai 
dacă a fost plătită taxa de contestaţie (conform normelor financiare ale 
F.R. Şah). În cazul rezolvării favorabile a contestaţiei, taxa se returnează 
petentului. 

 
7. Tragerea la sorţi, criterii de departajare 

 
7.1 Jucătorii vor fi ordonaţi după ratingul FIDE, apoi după CIV. Tragerea 
la sorţi va fi efectuată după regulile sistemului elveţian şi va fi folosit un 
program agreat de FIDE, pentru care arbitrul responsabil cu tragerea la 
sorţi să aibă licenţă (de exemplu Swiss-Manager). 

 
7.2 Departajarea în cazul egalităţii de puncte se va face în funcţie 
de următoarele criterii: 
Sistem elveţian: 
a. Victoria directă (sau mica diagramă dacă sunt trei sau mai mulţi 
sportivi aflaţi la egalitate de puncte) 
b. Buchholz 
c. Sonneborn - Berger 
d. Vârsta mai mare 

 
Sistem turneu închis sau combinat: 
a. Victoria directă (sau mica diagramă dacă sunt trei sau mai mulţi 
sportivi aflaţi la egalitate de puncte) 
b. Sonneborn - Berger 
c. Vârsta mai mare 

 
Dezlegări: 
a. Timpul de gândire mai mic utilizat 
b. Numărul mai mare de diagrame la care s-a punctat 
c. Numărul mai mare de secvenţe de soluţii la care s-a punctat 
d. Vârsta mai mare 



8. Regulamentul financiar şi premierea sportivilor 
 

8.1 Federaţia Română de Şah nu percepe taxă de participare sportivilor şi 
sportivelor care s-au înscris la finalele naţionale de veterani. 

 
8.2 Cheltuielile de participare (transport, cazare, masă, taxa de participare, 
taxa de organizare) ale participanţilor şi persoanelor însoţitoare (antrenori, 
oficiali ai cluburilor, părinţi) vor fi suportate de cluburile sportive la care 
sunt legitimaţi sau de către persoanele respective. 

 
8.3 Organizatorul este responsabil pentru plata sejurului arbitrilor 
delegaţi, precum şi pentru achitarea baremului de arbitraj cuvenit. 

 
 

9. Accesul în sala de joc, fotografierea şi filmarea 
 

9.1 Fotografierea şi filmarea cu flash vor fi permise doar în primele 10 
minute ale rundei şi doar la şah clasic şi dezlegări. După această limită, cu 
permisiunea arbitrului, vor putea fi folosite aparate de fotografiat şi filmat 
fără flash, în măsura în care sunt silenţioase. 

 
9.2 Persoanele autorizate să fotografieze şi să filmeze în sala de joc vor fi 
desemnate de arbitrul şef. 

 
10. Omologarea rezultatelor 

 
10.1 Imediat după încheierea competiţiei, arbitrul şef va înainta la 
FRŞah raportul de arbitraj şi clasamentele finale, iar în termen de 7 zile 
celelalte documente pe care trebuie să le conţină dosarul de arbitraj. 

 
 

Aprobat în Şedinţa Consiliului Director al FRŞah prin Hotărârea nr. 59 
din data de 3.07.2015 și modificat prin Hotărârea nr. 5 / 16.11.2019 a 
Adunării Generale Extraordinare a Federației Române de Șah. 


