
CS Tinerii Maeștri                                                   Fundația Sport și Natură ASTRAL 

CS Olimpia Snagov, cu sprijinul Primăriei și Consiliului local SNAGOV 

 

 

Vă invită la 

CONCURSUL DE ȘAH  

PENTRU COPII 

„CUPA SNAGOV” 

30 IANUARIE 2022 

 
Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială „Constantin Băicoianu”, Tâncăbești, 

Snagov, jud. Ilfov 

  

Șah rapid: 10 minute + 5 sec./mutare increment, 6 runde  

 

Turneu general copii legitimați, băieți și fete, cu omologare FIDE și FRȘah 

Clasamentele finale se fac separat pentru băieți și, respectiv, fete, strict în cadrul 

fiecăreia dintre următoarele categorii de vârstă: 

< 8 ani (născuți după 1 ianuarie 2014) 

< 10 ani (născuți după 1 ianuarie 2012)  

< 12 ani (născuți după 1 ianuarie 2010) 

< 14 ani (născuți după 1 ianuarie 2008) 

< 16 ani (nascuti dupa 1 ianuarie 2006) 

Participanții trebuie sa aibă achitată viza FRȘah pe anul 2022 (25 lei pentru copiii sub 

10 ani și 30 lei pentru copiii peste 10 ani)! 

 

Turneu general copii nelegitimați, băieți și fete 

Clasamentele finale se fac separat pentru băieți și, respectiv, fete, strict în cadrul 

fiecăreia dintre următoarele categorii de vârstă: 

< 8 ani (născuți după 1 ianuarie 2014) 

< 10 ani (născuți după 1 ianuarie 2012)  

< 12 ani (născuți după 1 ianuarie 2010) 

< 14 ani (născuți după 1 ianuarie 2008) 

< 16 ani (nascuti dupa 1 ianuarie 2006) 

 

Fetele și băieții vor juca împreună în turneu.    

În cazul în care numărul de înscrieri permite, grupele de vârstă 14 ani și 16 ani 

(legitimați/nelegitimați) vor juca în turneu separat. 

 



Locurile 1, 2, 3 de la fiecare categorie (vârstă și sex) vor primi cupe și medalii. Vor fi oferite 

premii speciale. Toti concurenții vor primi diplome de participare. 

În caz de egalitate de puncte, criteriile de departajare sunt: rezultatul direct, numărul de 

victorii, coeficientul Buchholz, coeficientul Sonneborn Berger, vârsta mai mică (se ia în 

considerare doar anul nașterii). 

Dacă departajarea nu se poate face cu aceste criterii, se va disputa un meci de blitz de două 

partide (3 min. +  2 sec./mutare increment) între respectivii jucători. 

 

Arbitru șef: Dinu-Ioan Nicula, Arbitru Internațional               

 

Programul concursului: 

Duminică 30 ianuarie 

Orele 09:00-09:30 prezentarea la sală 

Ora 10:00 deschiderea, urmată de rundele 1-6 

Ora 14:30 premierea 

 

Organizatorii asigură material de concurs (șahuri, table, ceasuri digitale). 

Nu se percepe taxă de participare. Locuri limitate. 

Înscrierea se face pe e-mail : turneesah@gmail.com.  

Termen final de înscriere 29 ianuarie. Nu se fac înscrieri în ziua concursului. 

Vă așteptăm cu drag! 

 

Se va purta mască în timpul desfășurării competiției. Nu se permite accesul persoanelor care prezintă simptome de 

infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,3 grade. Concursul se va 

desfășura în conformitate cu procedurile anti-Covid în vigoare la data respectivă. 

mailto:turneesah@gmail.com

