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                    CLUBUL SPORTIV  

       „SAH CLUB GALATI” 
        Galati, str. Alexandru Cernat nr. 33 

Tel. : 0756.816.785; 0744.131.263; 0773.804.940;  

------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 Trofeul Șah Club Galați ed. a IX-a 

        17 – 19 August 2018 
Etapa a Grand Prix SudEst - Clasic 

 
1. Structura competiției 

 
Turneul A – seniori și juniori ,6 runde sistem elvețian omologat FIDE; 
Turneul B - juniori sub 14 ani,6 runde sistem elvețian, omologat  FIDE; 
Turneul C - juniori sub 10 ani, 6 runde sistem elvețian,  omologat  FIDE 
Turneul D - juniori sub 8 ani, 6 runde sistem elvețian,  omologat  FR Sah 
Turneul E - juniori sub 6 ani, 6 runde sistem elvețian 
Turneul F – seniori și junior amatori (CIV sub 1050), 6 runde sistem elvețian 
Turneul G – junior începători sub 16 ani, 6 runde sistemelvețian(CIV sub 1050) 
Turneul H – junior începători sub 10 ani, 6 runde sistem elvețian(CIV sub 1050) 

 

2. Sala de joc: Universitatea ” Dunărea de Jos ” din Galați, str. Domnească nr. 47. 
 

3. Ritm de joc:    
- Turneul  A :        90 min KO + 30 sec/mutare; 
- Turneul B, C, D:   60 min + 30 sec/mutare; 
- Turneul E, F,G,H : 30 min + 30 sec/mutare; 

4. PROGRAM 
 
Turneul A,B,C.D: Runda 1 – vineri 17 august, ora 13:00;          Runda 2 – vineri 17 august,ora 17,00; 
Runda 3 – sambata 18 august, ora 10,00;           Runda 4 – sambata 18 august, ora 16,30; 
Runda 5 – duminică 19 august, ora 9,00;         Runda 6 -  duminică 19 august, ora13,30;   
 
Turneul  E,F,G:           Runda 1, 2 și 3 – sâmbătă 18 august începând cu orele 14,00; 
Runda 4, 5 și 6 – duminică 19 august începând cu orele 14,00; 

       Festivitatea de premiere va avea loc duminică 19 august 2018, în jurul orei 18,00, după finalizarea ultimei 
runde. 
 
5. TAXĂ PARTICIPARE 

Seniori :                     50 lei;    Pensionari peste 60 ani: 40 lei 
            Juniori :                     40 lei,    Copii sub 10 ani :30 lei 

Începători :                20 lei; Seniori nelegitimați :   20 lei;  
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6. TAXĂ ORGANIZARE : 10 lei 
7. PREMII (garantate pentru un numar total de 110 jucatori: A-35; B,C,D - 25) 

 
Turneul A:Locul I :   600 ;                Locul I Veterani > 60 ani: 100   
Locul II :  400 ;                                Locul I ELO < 2000 : 100 ; 
Locul III : 200 ;          Locul I ELO < 1800 : 100 ; 
Locul IV : 100 ;                                Locul I – juniori : 100 lei; 
Locul I - feminin : 100 ; 

 
Turneul B,C,D     Locul I :   250 ;                                   

                Locul II :  150 ; 
                Locul III : 100 ; 
    Locul I feminin : 100 ; 

Se acordă cupe, medalii și diplome la cele 3 turnee de mai sus,la turneul B vor fi premiati cu cupe si medalii primii 
3 clasati sub 12 ani. 

 
Turneul E: se premiază primele 3 locuri, cu cupe medalii si diplome 
Turneul F: se premiază primele 3 locuri la seniori și juniori sub 20 ani, cu cupe medalii si diplome 
Turneul G: se premiază primele 3 locuri cu medalii și cupe pe categorii de vârstă : sub 16 ani, sub 13 
ani.; se premiaza primul loc la fete sub 16 ani, sub 13 ani 
Turneul H : se premiază primele 3 locuri cu medalii și cupe pe categorii de vârstă : sub 10 ani, sub 8 
ani.; se premiaza primul loc la fete sub 10 ani, sub 8 ani 
 
Se va acorda cate un premiu prin tragere la sorti constînd în carton de șah pentru fiecare turneu 
in parte. 

 
8. CAZARE ȘI MASĂ  

Cazare :                                           Masă : 40 lei/zi/pers.meniu complet Hotel Sport; 
-  Hotel Sport : 35 lei/pers/noapte; 
- Casa Majestic : 35 lei/pers/noapte; 
-  Cămin: 15 lei/pers./noapte 
- Hotel Cornelius*** - 65lei/zi/persoana in camera dubla 
PENTRU REZERVARI ANUNTATI PANA PE 5 AUGUST !!! 
- Nu este obligatorie cazarea și/sau masa,  se poate lua la liber in oras. 
 
-Participanţiisuntrugaţisă aducă set de piesesiceas. 
‐Participanţii care doresc pot cere 2 bye‐uri in primele 4 runde. 
-Premiile nu se cumuleaza,nu se aleg si se acorda in ordinea afisata in prospect(la premii egale,este 
considerat mai mare premiul afisat primul). 
‐Timpul maxim de întârziere la partidava fi 30’. 

. 

          - Jucătoriisuntrugaţisă se prezinte cu carnetele de legitimare vizate. 
 
  Informații suplimentare, înscrieri, rezervări: 
 Jugaru Lucian , tel : 0744.131.263, e-mail jugarul@yahoo.com 
 Gălățanu Iulian, tel: 0773.804,940, e-mail i.iuli003@yahoo.com 
 Smărăndoiu Adrian : 0756.816.785, e-mail smarandoiuadrian@yahoo.com 
 

 

www.sahgalati.com  

mailto:jugarul@yahoo.com
http://www.sahgalati.com/


3 
 

GRAND PRIX SUD-EST ed a II-a 
 
 

 Anul acesta Grand Prix Sud Est va cuprinde 3 sectiuni separate, cu finale turnee inchise la care 
se califica primii 6 clasati de la fiecare categorie (pe categorii de varsta: Open, sub 13 ani, sub 9 ani) in a 
doua jumătate a lunii decembrie : 

- Sah clasic(la finale timpul de joc va fi 90min/40 mutari+30 min+30sec./mutare); 
- Sah rapid(la finale timpul de joc va fi 25min+10sec); 
- Blitz(la finale timpul de joc va fi 5min+2sec); 

Vor face parte din Grand Prix Sud Est toate turneele omologate organizate de Cs Sah Club 
Galati, Cs Micul Print Braila si alte cluburi ce isi vor arata interesul in primul trimestru al anului.  

 

Se vor aduna in clasamentele Grand Prix Sud Est punctele obtinute in etapele acestuia(cele mai 

bune 5 punctaje cu tot cu bonus), 3 puncte bonus/turneu pentru participare(nu si la Campionatele 

Nationale), punctele obtinute la Campionatele Nationale Individuale de juniori si seniori(inclusiv 

Campionatele Nationale Scolare si Semifinalele Campionatului National Individual pentru seniori). 

Pentru a intra in clasamentul Grand Prix, pentru fiecare sectiune(clasic,rapid,blitz),jucatorii trebuie sa 

participe la cel putin 2 etape(exclusiv fazele Campionatelor Nationale) 

 

PREMII CLASAMENT GENERAL 
 

 Locul I-III dreptul de a participa la finala  fara plata taxei de participare. 

Locul IV-VI dreptul de a participa la finala cu plata taxei de participare. 

Locul VII-X dreptul de a participa la finala cu plata taxei de participare, in cazul neparticiparii unor 

sportivi mai bine clasati. 

   

PREMII pentru FINALE 
 

 Locul I – Cupa si  medalie + voucher (750 lei clasic, 450 lei rapid, 250 lei blitz) 

Locul al II-lea – Cupa si medalie + voucher(600 lei clasic, 300 lei rapid, 200 lei blitz) 

Locul al III-lea – Cupa si medalie + voucher(450 lei clasic,150 lei rapid,100 lei blitz) 

Locul al IV-lea – voucher(300 lei clasic, 100 lei rapid,70 lei blitz) 

Locul al V-lea – voucher(150 lei, 100 lei rapid 70 lei blitz) 

Locul al VI-lea – voucher(150 lei, 100 lei rapid, 70 lei blitz) 

 

Voucherele pot fi folosite exclusiv de catre castigatori si exclusiv pentru achitarea contravalorii 

costurilor de participare in anul 2019(care,masa,taxe de participare sau organizare) la : 

 Campionatele Nationale Individuale(inclusiv cele scolare); 

 Campionatele Europene, UE sau Mondiale(inclusiv cele scolare). 

In cazul neparticiparii la nici una dintre aceste competitii, NU se acorda compensatii. 
 

 


