
                                                                                                

                                               B L I T Z 
        28 NOIEMBRIE 2021  -  CUPA 1 DECEMBRIE  BLITZ   

   ACS Rozmarin organizeaza pe  28 NOIEMBRIE  2021  CUPA  1 DECEMBRIE    la blitz            
 
. Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 turneul se va 
desfasura conform ordinului Min.Tineretului și Sportului al Min.Sanatatii nr.535/1505 
din 30.07/9.08.2021, precum si deciziilor  Federatiei Romane de Sah, aflate in vigoare 
la data competitiei, privind vaccinarea/testarea/trecerea prin boala. 
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.            
Organizatorul asigura dezinfectanți autorizați, aparat pentru masurarea temperaturii . 

Sistem de joc: elvețian 9 runde  

Timp de joc : 3 min + 2 sec/mutare  

Taxa de participare: 40 lei / jucator   

Program de joc : DUMINICA 28 NOIEMBRIE ora 18,00 

Ocupanti locurilor 1,2,3 PRIMESC CUPE, MEDALII SI DIPLOME  

Copii nascuti 2009 – 2010 loc 1,2,3 medalii si diplome,  

Copii nascuti 2011 – 2012 loc 1,2,3 medalii si diplome, 

Copii nascuti 2013 – 2014 loc 1,2,3 medalii si diplome 

Copii nascuti 2015 – 2016 loc 1,2,3 medalii si diplome 

Prin tragere la sorti din caciula se dau 3 premii a cate 50 lei dupa cum urmeaza 

1.NOROCOSUL 50 LEI   :  2. NOROCEL 50 LEI : 3. PIERZATORUL NOROCOS  50 LEI 

Cei care nu sunt prezenti la tragerea la sorti nu vor putea revendica premiul ,se va extrage alt 
castigator. La tragerea la sorti participa toti jucatori. 

Materialele pentru competiție sunt asigurate de organizatori.  

Numărul locurilor este limitat la 80 participanți (COPII SI ADULTI).  

Criterii de departajare:Victoria Directa, Bucholz, Bucholz Mediu,. 

Rezervări/Înscrieri: la adresa de e-mail asociatiarozmarin@gmail.com până la data de 27 NOIEMBRIE  
2021 La inscriere este obligatoriu sa lasati un numar de telefon pentru contact 

ARBITRII COMPETITIEI RADU CHIRILA, RADU SOFRAN, CATALIN TARICEANU 

Telefon informatii suplimentare Sofran Radu 0787554444 ,Mitaru Dan 077397584 


