
Metalurgistul Cugir Asociaţia pentru Ştiinţă și Progres 
"Pitagora" Cugir

CUPA UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE

Metalurgistul  Cugir  și  Asociaţia  pentru  Ştiinţă și  Progres  "Pitagora"  Cugir  vă invită să
participați luni 24 ianuarie 2022 la turneul Cupa Unirii Principatelor Române.

1. Structura concursului:
ora 9  -  concurs de dezlegări
ora 11 - open general de șah rapid, omologat FIDE (ședinţa tehnică 10.45)
Arbitrul ambelor concursuri este IA Dinu-Ioan Nicula

2. Sistemul de joc și durata 
Turneul de dezlegări se desfășoară pe durata a 60 de minute și va conţine 6 probleme.
Turneul de șah rapid se desfășoară pe durata a 7 runde. Durata partidei va fi de 2 x 12 min. + 10
sec. increment / mutare.
Criteriile de departajare sunt: rezultat direct, Buchholz, Berger, performanță rating. 

3. Locul de desfășurare: Cugir, Sala de conferințe a Centrului Cultural, Str. I. L. Caragiale, nr. 5

4. Premii
Fond de premiere: 2 300 lei.

Concurs de dezlegări: Locul 1 - 150 lei
Locul 2 - 100 lei
Locul 3 -   50 lei

Clasament general șah rapid: Locul 1 - 300 lei
Locul 2 - 250 lei
Locul 3 - 200 lei
Locul 4 - 150 lei
Locul 5 - 125 lei
Locul 6 - 100 lei
Locul 7 -   75 lei
Locul 8 -   50 lei

Premii speciale:  Juniori (sub 18 ani):
Locul 1 - 200 lei
Locul 2 - 150 lei
Locul 3 - 100 lei

    Feminin :
Locul 1 - 100 lei
 Locul 2 -   50 lei

    Veterani (peste 65 ani):
Locul 1 - 100 lei
Locul 2 -   50 lei



Premiile  nu se  cumulează,  (se  optează  pentru  cel  mai  bun premiu pe  care  îl  poate  câştiga
jucătorul respectiv); doar dacă premiile la care are dreptul sunt egale, acesta poate opta.

5. Taxa de participare:

Concurs de dezlegări: 10 lei (general)
General open sah rapid: 50 lei
Veterani (peste 65 ani) si juniori (sub 18 ani): 40 lei

6. Inscrieri (recomandabil pe mail):
Ovidiu Craciun: ovidiu@hexasoft.ro, telefon / WhatsApp: 0788-123491

7. Informații suplimentare:

Turneul se va desfășura în conformitate cu procedurile anti-Covid în vigoare la data respectivă
(triaj epidemiologic, termometrizare, portul regulamentar al măștii etc.) recomandările FRȘah,
prevederile  Ordinului  comun  MTS-MS  nr.535/1505  din  30.07/09.08.2021  și  Hotărârea  de
Guvern 1183/08.11.2021. 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 posibila cu acordul scris al parinților.

Pentru participarea în concurs, toți jucătorii trebuie să aibă achitată viza FRȘah pe 2022.
Numărul participanților este limitat la 40 de jucători.


