Cupa Castanelor ediția a VII –a la șah
OPEN SAH RAPID
Organizatori:Clubul de sah al Municipiului Baia Mare in parteneriat cu Consiliulul Judetean
Maramures
Loc de desfasurare:Eurohotel –Baia Mare
OPEN SAH RAPID 28-29noiembrie BaiaMare:Open General pentru sportive legitimate cuprinsi
in listele ELO sau CIV
Se raporteaza la FIDE si FR Sah.
Sistemul de joc:OPEN SAH RAPID se va desfasura pe durata a 9runde si system elvetian.
Durata partidei 2 x 10 min + 12 secunde bonus/mutare incepand cu prima mutare
Programul rundelor: Duminica 28 noiembrie ora 14:00 deschiderea oficiala si tragerea la sorti
Se vor desfasura 5 runde
Luni 29 noiembrie ora 10:00 runda 6
Luni 29 noiembrie ora 14:00 Festivitatea de premiere
Premii: 9000lei
Clasament General
Premii Speciale
Locul I 2000lei
Sportivi cu elo sub 2100
Locul II 1500lei
1.300 lei
2.200lei
Locul III 900lei
Sportivi cu elo sub 2000
Locul IV 600lei
1.300 lei
2.200 lei
Locul V 400lei
Sportivi cu elo sub 1900
Locul VI 300lei
1.300 lei
2.200 lei
Locul VII 300lei
Sportivi cu elo sub 1800
1.300 lei
2.200 lei
Juniori – max 14 ani
1.300lei
2.200lei
Veterani +60 ani
1.300lei
Feminin
1.200lei

Premiile sunt impozitabile conform legislatiei.
Criterii de departajare:Buchholz,Buchholz mediu si Berger
Taxa de participare: 120 lei/sportiv si sportivii peste 65 ani -100lei
Elo>2450 taxa – 0 lei
Se poate achita prin transfer bancar deschis la BCR
RO19RNCB0182034128700004 Clubul de sah al Municipiului Baia Mare
Arbitrii:
Muntean CIprian Sorin,telefon 0744868688, ciprimuntean@yahoo.com –arbitru international
Informatii si inscriere: Pop Danut , telefon 0742052683 , tzunad21@gmail.com
Pop Ioan Daniel , telefon 0745383158
Va rugam sa confirmati participarea pana la data de 26 noiembrie 2021.Jucatorii care se anunta
dupa data amintita,vor plati o majorare la taxa de participare de 30lei
Organizatorii vor asigura materiale sportive
Pentru a putea primii premiile fiecare persoana va avea nevoie de buletin.Persoanele care nu
raman la premiere nu vor fi premiate !
Ne rezervam dreptul de a selecta jucatorii.
Primii 60 de jucatori au locul garantat in sala de joc ( din cauza situatiei pandemice) !!
Turneul va fi trimis la Federația Română de Șah pentru omologare FIDE.
În scopul protejării sănătății participanților la competițiile omologate de către F.R. ȘAH,
participarea este permisă doar pentru persoanele care:
- sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare
.- prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore
- se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2
- juniorii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani în ziua începerii concursului, sunt exceptați de la
testare, dacă sunt însoțiți de un adult cu Certificat Verde.
Turneul se va desfășura în conformitate cu procedurile anti-Covid în vigoare la data respectivă
(triaj epidemiologic, termometrizare, portul regulamentar al măștii etc.) prevederile Ordinului
comun MTS-MS nr.535/1505 din 30.07/09.08.2021 și Hotărârea 65 a CD FRȘah. 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. Participarea minorilor este
posibilă doar cu acordul scris al parinților.
Organizatorii fac tot posibilul pentru a proteja sănătatea tuturor participanților, dar iși declină
orice responsabilitate pentru orice posibilă infecție cu COVID-19.

