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A.C.S. VIITORUL URZICENI, VA INVITA LA: 

FESTIVALUL INTERNATIONAL LIGA ROIALA 
EDITIA A V-A ETAPA A 3-A 

   Sah Rapid   – 7 Runde 
 

    06 Noiembrie 2021 
 

LOCUL DE DESFASURARE: HOTEL ROYAL 1 , URZICENI , JUDETUL IALOMITA 
 
TIMP DE JOC: 15 min/jucator + 10 sec. /mutare 
 
PROGRAM DE JOC:  
 

• SAMBATA, 06 NOIEMBRIE: 
Sedinta tehnica - 09:30 , R1 - 10:00,R2 – 11:00, R3 – 12:00,  Pauza de masa – 13:00, R4 - 
14:00, R - 15:00 ,R6 – 16:00 , R7 17:00   
Festivitatea de premiere - 18:00 
 
FOND DE PREMIERE:  5,800.00 LEI 
 
Categorie Locul 1 Locul 2 Locul 3 Locul 4 Locul 5 Locul 6 
General 800 600 500 400 300 200 
U2000 500 * * * * * 
 U1800 500 * * * * * 
U1600 500 * * * * * 
U1400 500 * * * * * 
U1200 500 * * * * * 

S65 500 * * * * * 
 
Castigatorii  locurilor 1, 2 si 3 vor primii cupe , medalii si diplome. 
 
TAXA DE PARTICIPARE: 100 LEI 
 
NOTE IMPORTANTE: 
 

• Toti jucatorii sunt rugati sa se inscrie la contactele mentionate mai jos, pana cel tarziu  
05  NOIEMBRIE , orele 20:00 

• Concursurile vor fi transmise la FIDE, in vederea calcularii coeficientilor ELO 
 
PENTRU INSCRIERI SI INFORMATII ADITIONALE: 
Contact: Alexandru Jamba - 0763.760.453 , Enache Virgil 0765.998.731 
E-mail: acs.viitorul.urziceni@gmail.com , pentru a primi confirmarea in scris. 
 

Competitia se desfasoara cu respectarea obligatorie a normelor de prevenire a COVID 
19 la competitiile individuale in aer liber si spatiu inchis (inclusiv legate de aspectele ante si 
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post competitionale) si a reglementarilor speciale FRSah, 
in contextul sanitar determinat de COVID 19 in conformitate cu 
Ordinul Comun MTS-MS (Ministerul Tineretului si Sportului  

 

Ordinului comun MTS-MS nr.310/708 din 18.05.2021 si Hotararea  65/12.10.2021 
emisa de Consiliul Director al FR Sah. 

În scopul protejării sănătății participanților la competițiile omologate de către F.R. 
ȘAH, participarea este permisă doar cu ’’certificatul verde’’ pentru persoanele care: 

a. sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de 
la finalizarea schemei complete de vaccinare 

 b. prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore  

c. prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu 
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore 

 d. se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu virusul SARS-CoV-2 

Prin inscrierea la concurs, participantii se angajeaza sa se conformeze neconditionat 
respectivelor reglementari.  

Nu se va permite accesul persoanelor care prezinta simptome de infectie respiratorie 
(tuse, stranut, stare generala alterata) si febra mai mare de 37,3 grade.  

Se va purta masca pe tot timpul desfasurarii competitiei (masca trebuie sa acopere 
nasul si gura!!) Accesul spectatorilor si insotitorilor in spatiul de joc este strict interzis. 
Participarea minorilor este posibila cu acordul scris al parintilor.  

Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja sanatatea tuturor participantilor, dar isi 
declina orice responsabilitate pentru orice posibila infectie cu COVID-19!  

Organizatorii turneului fac apel catre fiecare jucator sa respecte regulile impuse!  

Pe langa spiritul fairplay, doar printr-un comportament responsabil putem crea un 
spatiu de joc placut si sigur, pentru toti! Nerespectarea reglementarilor de mai sus atrage dupa 
sine eliminarea imediata din concurs, si parasirea salii de joc, fara restituirea taxei de 
participare. 


