
Asociaţia Judeţeană de Şah Vrancea  

în colaborare cu 

CS Olimp Șah Focșani, CSM Focșani 2007, D.J.S.T. Vrancea 

Primăria Municipiului Adjud 

Vrancart SA Adjud 

organizează 

CUPA “Pionul Adjud” 
Open de Şah – Ediţia a IV-a 

04 - 06 mai 2018 

 

1. Loc de desfăşurare/sedința tehnică:  

Casa de Cultură “Tudor Vornicu”  Adjud / Vineri 4 mai 2018 între orele 13:00 - 14:00 (grupa A) 

 Sâmbătă 5 mai 2018 între orele 8:30 - 9:00 (grupa B) 

Confirmarea participării nu se poate face mai târziu de orele prevăzute pentru ședința tehnică. 

2. Structura turneului: 

 Grupa A, seniori: Open omologat FIDE la care participă jucători cu rating FIDE sub 2200. 

Sistem de joc: elvețian, 7 runde, cu timp de joc  de 61 min + 30 sec incrementare pentru fiecare jucător. 

Premii* :  

 Clasament general: locul 1=700 lei, locul 2=500 lei, locul 3=300 lei, locul 4=200 lei;  

 Clasament ELO <2000: locul 1=300 lei, locul 2=200 lei, locul 3=100 lei;  

 Clasament juniori  <18ani: locul 1=200 lei 

 Clasament juniori 14 ani: locul 1=150 lei 

 Clasament juniori 12 ani: locul 1=150 lei 

 Clasament fete**: locul 1=150 lei / Clasament veterani +55 locul 1=150 lei 

Se vor mai acorda cupe, medalii şi diplome. 

Taxa de participare: 60 lei. 

Program de joc: 

Vineri 04 mai: R1 ora 14:00; R2 ora 17:00 

Sâmbătă 05 mai: R3 ora 09:00; R4 ora 13:00; R5 ora 16:30 

Duminică 06 mai: R6 ora 09:00; R7 ora 12:30 

*Premiile sunt garantate la minim 40 de participanţi;  

**Dacă sunt înscrise în concurs minim 3 fete. 

 Grupa B, juniori U10 ani: Open omologat FR SAH. 

Sistem de joc: elvețian, 6 runde, cu timp de joc  de 61 min + 5 sec incrementare pentru fiecare jucător. 

Premii*:  

 Clasament general: locul 1=150 lei, locul 2=120 lei, locul 3=100 lei; 

 Clasament 8 ani: locul 1=150 lei, locul 2=120 lei, locul 3=100 lei; 

Se vor acorda cupe, medalii şi diplome. 

Taxa participare: 40 lei. 

Program de joc: Sâmbătă 05 mai: R1 - R3 între orele 09:00 - 19:00 

          Duminică 06 mai: R4 - R6 între orele 09:00 - 15:00 

*Premiile sunt garantate la minim 20 de participanţi;  

3. Alte detalii tehnice: 

La ambele grupe de joc vor participa jucători legitimați, cu viza anuală pe 2018 achitată către FR Șah.  

Totuși la începerea concursului, prin arbitru șef,  se pot achita vizele anuale pe 2018 restante și de asemenea se 

pot face legitimări (copie act identitate, 2 poze tip legitimație, cerere și achitare taxe stabilite de FR Șah). 

La primele 2 runde se poate da bye cu remiză dacă se anunţă înaintea tragerii la sorţi. 

Jucătorii sunt rugaţi să se prezinte cu piese, table şi ceas. 

Festivitatea de premiere: duminică 7 mai ora 16:00. 

4.Cazarea şi masa –rezervările se fac la organizatori: 

PENSIUNEA OVIDIU - situată la numai 5 minute de sala de joc, curte interioară cu circuit inchis. 

Cazare  la 50 lei/zi (frigider, televizor) sau direct la Pensiunea Ovidiu 0762 950 970. 

   

Pentru înscrieri: Strîmbu Mihai (arbitru șef); tel. 0754 911 627; email: mihaistrimbu@yahoo.com    

Pentru cazare și detalii: Ioniţă Emilian-Paul (preşedinte A.J.Şah Vrancea); tel. 0722 213 219 

 


