
 ASOCIAŢIA CLUBUL 
SPORTIV    

             ŞAHISTUL PECICA  
 

Vã invitã sã participaţi la  
CUPA Praznicul de Pita Noua 
Ediţia VII, 02 OCTOMBRIE 2021 
IN LIMITA A 50 DE PERSOANE 
 
La turneu va fi obligatorie purtare mastii si 
respectarea regulilor de protectie impotriva 
infectarii cu noul covid. Apartinatorii nu vor 
avea voie in spatiul destinat desfasurarii 
competitiei. Cei care vor ignora aceste reguli 
vor fi descalificati din turneu. 
Accesul participantilor se va face pe baza de 
tabel nominal pentru fiecare club, care va fii 
insotit de o declaratie comuna, cu acordul 
parintilor sau tutorilor copiilor, cu semnatura 
acestora. 
FARA ACEST TABEL SI FARA 
DECLARATIE NU SE ACCEPTA 
PARTICIPAREA LA TURNEU!!! 
Materialele igienico-sanitare vor fii asigurate de 
organizatori. 
 
 

Locaţia: CASA DE CULTURA „DORU IOAN 
PETESCU” PECICA str.2 nr. 66 
 

Competiţia se va desfăşura astfel:  
Turneul A – Copii sub 14 ani legitimati si 
nelegitimati: pe parcursul a 7 runde, sistem Elvetian, 
timp de gândire: 12 min + 5 sec/ jucãtor / partida . 
Turneul B – Copii sub 10 ani incepatori pe parcursul 
6 runde, sistem Elvetian timp de gandire 15 min 
intreaga partida. 
 
 
 
Taxa de participare:  : 40 lei, JUCATORII 
PECICANI AU INTRAREA LIBERA 

Criterii de departajare: 1. Victoria directã  
2. Bucholz mediu 3. Bucholz total 
PROGRAMUL COMPETITIEI:  
08:30 – 09:30 - Ultimele înscrieri! 
09:30 – 09:50 - Şedinţa tehnicã, verificarea listei de 
start (cei care nu sunt înscrişi pânã la ora 9:50 vor 
începe în R II) 
10:00 - Deschiderea oficialã a competiţiei şi Runda I, 
Runda 2 – 10:40, Runda 3 – 11:20, Runda 4 – 12:00, 
Runda 5, 12.40 
Runda 6 – 13:20, Runda 7 - 14:00,  
14:30 Festivitatea de premiere!  
Se vor premia primi trei clasati pe categorii de varsta 
U8,U10,U12,U14 cu medalii cupe si diplome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SE VOR PREMIA SEPARAT FETE SI BAIETI!!! 
 

Premiile vor fi ridicate personal pe baza C.I. si dupã 
caz, a carnetului de elev. Sportivii care lipsesc la 
premiere (exceptând situatiile speciale) vor pierde 
orice drept asupra premiului, acesta fiind acordat 
urmãtoarei persoane încadrate la acea categorie. 
Inscrierile pana la atingerea limitei de 50 de 
persoane, pe principiul primul venit-primul 
servit! 
 

Pentru detalii şi înscrieri sunati la numerele: 
0742/076.785, e-mail: gbrlghrgh@yahoo.com sau 
0746/158.108, e-mail:daly_sokol@yahoo.com 

 
Arbitru: Balaceanu Florin 

 

Organizatori: 
Gabriel Gheorghiu şi Dalimir Szokola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


