
                            CS Micul Print Braila  

          Organizeaza in perioada 11-12 septembrie2021 

In colaborare cu Primaria Municipiului Braila 

Federatia Romana de sah  

Consiliul Judetean Braila  

Muzeul de Istorie “ Carol I”  

Memorial “ Maria Albulet”    

Concurs de sah sub 12 ani – clasic Frsah si FIDE 6 runde 

Programul rundelor: 

Muzeul Brailei “ Carol I” Piata Traian nr 1 

11.09 ora 10,00 sedinta tehnica ora 10,30 runda I,II,III   

12.09 ora 10.00 – Rundele IV – VI 

12.09 – inainte de festivitatea de premiere – Pizza Radu pentru toti 
participantii 

Sponsori : Pizza Radu – cea mai gustoasa,dulce si rafinata pizza din 
oras!  

Ritm de joc : 60 min +30 sec. 

Taxa de participare 120 lei  

Nu se fac inscrieri in ziua concursului! 

  Data limita de inscriere 09.09 ora 20 la nr tel. 0742 042 111 / whatz sau pe 
email predaiulian8@yahoo.com 



Premii : 

Turneu 12 ani 

Loc 1 – 250 lei+cupa,medalie,tricou 

Loc 2 – 200 lei ,cupa,medalie,tricou 

Loc 3 – 180 lei,cupa,medalie,tricou 

Loc 4- 160 lei ,cupa,medalie,tricou 

Loc 5 – 140 lei,cupa,medalie,tricou 

Loc 6 – 120 lei ,cupa,medalie,tricou 

TURNEU 10 ANI 

Loc 1 – 250 lei ,cupa,medalie,tricou 

Loc 2 – 200 lei,cupa,medalie,tricou 

Loc 3 – 180 lei,cupa,medalie,tricou 

Loc 4 – 160 lei, cupa,medalie,tricou 

Loc 5 – 140 lei ,cupa,medalie,tricou 

Loc 6 – 120 lei,cupa,medalie,tricou 

8 ani   

Loc 1 – 200 lei,cupa,medalie,diploma,tricou 

Loc 2 – 150 lei,cupa,medalie,diploma,tricou 

Loc 3 – 100 lei,cupa,medalie,diploma,tricou 

7 ani : 

 loc 1 – cupa,medalie,tricou 

Loc 2- cupa,medalie,tricou 

Loc 3 – cupa,medalie,tricou 

6 ani: Loc 1 –  cupa,medalie,tricou 

Loc 2 – cupa,medalie,tricou 

 Loc 3 – cupa,medalie,tricou  



Premiile nu se cumuleaza si nu se aleg(se acorda premiul mai mare) 

Jucatorii trebuie sa aiba viza FRSah anuala platita pe 2021 

Cazare : Hotel Sport – 0755 153 091 

Hotel Traian  

Pensiunea Porto Franco – 0239 616 158 

Hotel LMS -0745 767 015 

                  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! 

 

 

 


