OPENUL JUDEŢULUI ALBA LA ŞAH RAPID
ALBA IULIA, 20 NOIEMBRIE 2021
Organizatori: Federația Română de Șah, Consiliul Judeţean Alba
Parteneri: Hotel Transilvania, Primăria Municipiului Alba Iulia, Muzeul National al Unirii Alba Iulia, Centrul de Cultură
„Augustin Bena” Alba, Clubul Sportiv Municipal „Unirea” Alba Iulia, Asociaţia Judeţeană de Şah Alba
Program
Orele 14.30 – 15.00 validarea înscrierilor
Orele 15.00 – 19.00 rundele 1-5 urmate de festivitatea de premiere
Sistemul de joc: elveţian 5 runde
Ritmul de joc: 12 minute + 10 sec/mutare
Sala de joc: DGASPC Alba, Alba Iulia b-dul 1 Decembrie 1918 nr.68
Premii 1=600 lei, 2=500 lei, 3=400 lei, 4=300 lei, 5=200 lei, Loc 1 U2200, U2000, U1800, U1600, U1400, U1200,
Juniori, Feminin, S50, S65 =100 lei
Taxă de participare: 80 lei
Numărul maxim de participanţi: 40
Termen limită pentru înscrieri 17.11.2021. După validarea înscrierii de către organizatori se achită taxa de participare în contul
F.R.Şah RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 – BCR Unic, Bucureşti
Nu se acceptă plata taxei de participare la sala de joc şi nici solicitări de înscrieri după data de 17.11.2021
Prezentarea unui certificat verde de vaccinare sau a unui test negativ RT-PCR Covid 19 valabil este obligatorie
pentru admiterea la turneu pentru toţi participanţii cu vârsta peste 12 ani. Copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani
nu au obligația să prezinte documente care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea cu virusul SARS-CoV-2 dacă
acestea sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi si a 180-a zi ulterioară confirmării cu virusul SARS-CoV-2. Testarea rapidă nu este
admisă pentru persoanele majore însoțitoare şi pentru toţi însoţitorii copiilor cu vârsta sub 12 ani.
Purtarea măştii în timpul rundelor este obligatorie pentru toţi participanţii.
Pentru informaţii despre posibilităţi de cazare şi masă în Alba Iulia vă rugăm să vă adresaţi organizatorilor.
Contact: Ceteraș Marius +40 745 633 805 marius.ceteras@gmail.com
Secretar General F.R.Şah sg@frsah.ro

