
PRIMĂRIA COMUNEI PUFEŞTI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PUFEŞTI 

 

ORGANIZEAZĂ: 

 

CUPA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ  

* ŞAH * 

21 decembrie 2018 

EDIŢIA a VI - a 

 

CU SPRIJINUL: 

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN VRANCEA * ACADEMIA 

OLIMPICĂ ROMÂNĂ FILIALA VRANCEA * ASOCIAŢIA 

JUDEŢEANĂ de ŞAH VRANCEA *  CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL 

FOCŞANI 2007– secţia Şah *  GAL SIRETUL VERDE Vrancea *  

 

PARTENERI MEDIA: 

* Monitorul de Vrancea * Vrancea Media * Ziarul de Vrancea * Sportul de 

Vrancea * Tv Atlas * Revista Şcolară Confluenţe * Vrancea 24* Radio 

Boom * Radio DaDa* Adevărul de Focşani* Ziarul Emigrantul* 

 

ARGUMENT: 

Competiţia se adresează elevilor de la unităţile şcolare din zona de 

Nord a judeţului, însă acceptăm şi participarea elevilor din alte localităţi ale 

judeţului sau din localități limitrofe județului Vrancea. 

Secţiuni de concurs: clasele I-IV fete/baieti, clasele V şi VI fete/băieţi,  

respectiv clasele VII - VIII fete/băieţi  

Rezultate concrete ale acestei competiţii de şah: - includerea Şcolii 

Gimnaziale Pufeşti între cele 8 (opt) unităţii şcolare din judeţ, unde s-a 

predat un opţional de şah; Promovarea competiţiei pe site –ul Federaţiei 

Române de Şah. 

DATE IMPORTANTE: 

 - 30 noimebrie – 21 decembrie 2018 - popularizare şi mediatizare 

 - 17 decembrie – 20 decembrie 2016, ora 12 - perioadă înscrieri. Vă 

rugăm insistent să transmiteţi numele copiilor participanţi, data de naştere şi 

unitatea şcolară de provenienţă; datele sunt absolut necesare pentru 

competiţia de şah, deoarece pentru stabilirea ierarhiei finale, a desfăşurării 

jocurilor, aceste date sunt procesate de un program electronic. Participarea 

fiecărei şcoli se limiteză la înscrierea a 1-2 elevi/eleve pentru fiecare 



secţiune, numărul maxim de participanţi pe care îi poate înscrie o şcoală este 

de maxim 6. 

 - desfăşurarea competiţiei: Vineri 21 decembrie 2018. 

 

Important: Fiecare participant va purta o piesă de vestimentație din 

costumul popular românesc, pentru a marca Anul Centenar !  

 

PROGRAMUL COMPETIŢIEI: 

 

Vineri 21 decembrie, ora 8,30 – 9 – primirea invitaţilor, a participanţilor; 

Ora 9 – deschiderea oficială a competiţiei – alocuţiuni: Maricel NIŢU – 

primar comuna Pufeşti; prof. Aurel ȘELARU – Inspector Școlar General 

Adjunct – IȘJ Vrancea; prof. dr. Nicolae DAMIAN – director coordonator 

Şcoala Gimnazială Pufeşti;  

ora 9,30 – desfăşurarea competiţiei;   

orele 12, 30 –13, 30 pauză. Participanţii, cadrele didactice însoţitoare, 

arbitrii, invitaţii sunt poftiţi la o gustare de prânz (varză cu costiță la ceaun), 

un program artistic și plimbare cu sania trasă de cal. 

ora 13, 30  - premierea participanţilor; Toţi elevii participanţi vor primi 

diplomă de participare, dulciuri, iar locurile I-III vor primi diplomă şi 

medalie, locurile I – cupă (alte surprize). 

ora 14 Concluzii – prof. Vica MINCĂ – inspector educaţie fizică – IŞJ 

Vrancea. 

Observaţii:  

În condiţiile metorologice dificile, competiţia se poate amâna * Orele din 

programul competiţiei sunt aproximative şi se vor constitui ca repere*   

Comitetul de organizare:  Nicolae DAMIAN, Mariana BOGDAN, 

Costantin SARDARU, Viorel LAZĂR* Coordonate de contact: 

scoalapufesti@yahoo.com; tel/fax: 0237 263 046; 07433 55 772; 0742 422 

461;  

Sponsorizări*Sprijin moral şi material* Mulţumiri: 

Domnilor: Anton SOARE* Mihai STRÎMBU* Adrian BACIU*  

 

Vă aşteptăm cu drag ! 

mailto:scoalapufesti@yahoo.com

