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ȘAH ÎN ȘCOALĂ 
 

Arad, 11 iunie 2022 
 
              
ORGANIZATORI: ACS ŞAH CLUB VADOS ARAD, ACS GAMBITUL DAMEI IAȘI, CENTRUL COMERCIAL 
“ATRIUM MALL” ARAD 
 
LOC DE DESFĂȘURARE: Atrium Mall Arad – zona Food Court (etaj II) 
 
PROGRAM DE JOC: 
Prezența la sală: 10:00 – 10:15 (Mall-ul se deschide la ora 10:00) 
Ședința tehnică: 10:15 – 10:30 
Runda 1: 10:30. (rundele se vor desfășura din 30 in 30 minute) 
Festivitatea de premiere: ora 14.00 (turneul A), ora 14.30 (turneul B), ora 15.00 (turneul C) 
 
TURNEUL A: - open general deschis jucătorilor cu elo sub 2000, cu omologare Elo de șah rapid 
SISTEM DE JOC: elvețian, 7 runde, 10 min. + 3 sec/mutare 
Taxa de participare: 50 lei 
Premii: 
Clasament General: 

1. 400 lei + cupă+ medalie + diplomă 
2. 300 lei + medalie + diplomă 
3. 200 lei + medalie + diplomă 

Premii speciale: 
Loc 1 jucători cu elo 1601-1800: 100 lei + cupă+ medalie + diplomă 
Loc 1 jucători cu elo 1301-1600: 100 lei + cupă+ medalie + diplomă 
Loc 1 jucători cu elo sub 1300: 100 lei + cupă+ medalie + diplomă 
Se vor acorda premii în cupe, diplome și medalii pentru cei mai buni juniori (fete și băieți separat) 
sub 14 ani și sub 10 ani 
Note: 
- toți jucătorii de la turneul A trebuie să fie legitimați și cu viza anuală plătită la zi 
- premiile nu sunt cumulabile 
- premiile se ridică personal pe bază de CI sau carnet de elev. Sportivii care lipsesc la premiere 
(exceptând situațiile speciale) vor pierde orice drept asupra premiului 
 
TURNEUL B: - open pentru copii sub 12 (născuți după 1 ianuarie 2010) ani nelegitimați sau 
legitimați dar cu elo/CIV 1001 
SISTEM DE JOC: elvețian, 6 runde, 10 min. + 2 sec/mutare 
Taxa de participare: 30 lei 
Premii: se vor premia separat fete și băieți cu diplome, medalii și cupe la fiecare din categoriile de 
vârstă U8,U10 și U12 ani 
 
TURNEUL C: - open pentru copii sub 10 ani (născuți după 1 ianuarie 2012)  nelegitimați începători 
SISTEM DE JOC: elvețian, 5 runde, 15 minute/partidă 
Partidele se termină prin mat sau prin evaluarea materială a pozițiilor de pe tablă după expirarea 
timpului. 
Taxa de participare: 30 lei 
Premii: toată lumea primește diplomă și medalie! 
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Criterii de departajare: Victoria Directă, Bucholtz Mediu, Bucholtz 
 
Puteți face plata taxei in contul Sah Club Vados Arad RO03 INGB 0000 9999 0230 5383 deschis la 
ING Bank sau online cu cardul pe site-ul www.sahclubvados.ro.  
 
Termen limită de inscriere: 10 iunie. Nu se acceptă înscrieri în ziua concursului!  
Confirmarea înscrierii se realizează doar prin plata taxei de participare 
LOCURI LIMITATE !!! (Maxim 100 jucători la toate cele trei turneele!) 

Inscrierile se acceptă doar in formă scrisă (formular site, email, sms), nu si telefonic ! Informaţii 
suplimentare şi înscrieri: Alin Câmpeanu – 0722/613128 sahclubvados@yahoo.com, 
www.sahclubvados.ro 
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