
Asociația Județeană de Șah Vrancea 

Clubul Municipal de Șah Speranța Focşani 
în colaborare cu 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea 
organizează 

concursul de șah clasic pentru seniori și juniori 

CUPA DE TOAMNĂ 
în perioada 26 - 29 septembrie 2019 

LOC DE DESFĂȘURARE: Centrul de Agrement Gălăciuc, comuna Tulnici, județul Vrancea 
STRUCTURA COMPETIȚIEI 

Grupa A (seniori și juniori legitimați, cu rating FIDE < 2000) 

 șah clasic, open elvețian, 7 runde, timp de joc 60 min + 30 sec/mutare, omologat FR Șah și FIDE 

Grupa B (seniori și juniori legitimați, cu rating FIDE < 1600) 

 șah clasic, open elvețian, 7 runde, timp de joc 60 min + 30 sec/mutare, omologat FR Șah și FIDE 

Grupa C (juniori legitimați U10 cu rating FIDE sub 1600) 

 șah clasic, open elvețian, 7 runde, timp de joc 60 min + 5 sec/mutare, omologat FR Șah și FIDE 

Grupa D (juniori legitimați U08) 

 șah clasic, open elvețian, 7 runde, timp de joc 60 min + 5 sec/mutare, omologat FR Șah 

Grupa E (juniori nelegitimați U10) 

 șah clasic, open elvețian, 7 runde, timp de joc 60 min + 5 sec/mutare, neomologat FR Șah sau FIDE 

Grupa F (juniori nelegitimați U08) 

 șah clasic, open elvețian, 7 runde, timp de joc 60 min + 5 sec/mutare, neomologat FR Șah sau FIDE 

ȘEDINȚA TEHNICĂ 

 grupele A și B - Joi 26 septembrie 2019 între orele 15:00 - 17:00 

 grupele C, D, E, F - Vineri 27 septembrie 2019 între orele 16:00 - 18:00 
PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

Joi 26 septembrie - Duminică 29 septembrie 2019 
CRITERII DE DEPARTAJARE 

Puncte de joc, Bucholtz mediu, Bucholz, Scor progresiv, Sonneborn Berger 
PROGRAMUL RUNDELOR (se pot solicita 2 bye-uri, cu remiză, în rundele 1 și 2 la grupele A și B) 

 Joi - 26.09.2019 Vineri - 27.09.2019 Sâmbătă - 28.09.2019 Duminică - 29.09.2019 

grupele A, B R1 ora 17:00 R2 ora 10:00 

R3 ora 16:00 

R4 ora 10:00 

R5 ora 16:00 

R6 ora 9:00 

R7 ora 13:30 

grupele C, D, E, F  R1 ora 18:00 R2 ora 10:00 

R3, 4 ora 16:00 

R5 ora 9:00 

R6, 7 ora 13:30 

TAXE DE PARTICIPARE 

 70 lei / jucător (grupele A, B) 

 50 lei / jucător (grupele C, D) 

 30 lei / jucător (grupele E, F) 

TAXĂ DE ORGANIZARE 

 20 lei / jucător sau însoțitor 

PREMII ȘI DISTINCȚII: Toți participanții vor primi diplome iar cei mai bine clasați (pe fiecare secțiune 

de premiere din fiecare grupă de joc) vor primi în plus și premii în bani, cupe și medalii astfel: 

Grupa A 

Secțiune premiere Loc 1 Loc 2 Loc 3 

General 600 lei + cupă 450 lei + cupă 300 lei + cupă 

Rating FIDE < 1800 300 lei + medalie 200 lei + medalie 150 lei + medalie 

Veterani > 60 ani 150 lei + medalie   

Juniori U14 150 lei + medalie   

Fete 150 lei + medalie   



Grupa B 

Secțiune premiere Loc 1 Loc 2 Loc 3 

General 600 lei + cupă 450 lei + cupă 300 lei + cupă 

Rating FIDE < 1400 300 lei + medalie 200 lei + medalie 150 lei + medalie 

Rating FIDE < 1200 300 lei + medalie 200 lei + medalie 150 lei + medalie 

Juniori U14 150 lei + medalie medalie medalie 

Juniori U12 150 lei + medalie medalie medalie 

Fete 150 lei + medalie medalie medalie 

Veterani > 60 ani 150 lei + medalie   

Grupa C 

Secțiune premiere Loc 1 Loc 2 Loc 3 

General 300 lei + cupă 200 lei + cupă 100 lei + cupă 

Băieți U09 100 lei + cupă medalie medalie 

Fete 100 lei + cupă medalie medalie 

Grupa D 

Secțiune premiere Loc 1 Loc 2 Loc 3 

General 300 lei + cupă 200 lei + cupă 100 lei + cupă 

Băieți U07 100 lei + cupă medalie medalie 

Fete 100 lei + cupă medalie medalie 

Grupa E 

Secțiune premiere Loc 1 Loc 2 Loc 3 

General 200 lei + cupă 150 lei + cupă 100 lei + cupă 

Băieți U09 100 lei + cupă medalie medalie 

Fete 100 lei + cupă medalie medalie 

Grupa F 

Secțiune premiere Loc 1 Loc 2 Loc 3 

General 200 lei + cupă 150 lei + cupă 100 lei + cupă 

Băieți U07 100 lei + cupă medalie medalie 

Fete 100 lei + cupă medalie medalie 

CAZARE ȘI MASĂ 

 cazare în cameră cu 2 locuri: 40 lei / persoană / zi 

 cazare în cameră cu 4 locuri: 33 lei / persoană / zi 

 masă: 50 lei / persoană / zi 

PRECIZĂRI: 

 Premiile nu sunt cumulabile iar premiul acordat unui sportiv va fi cel mai mare ca valoare; 

 Toți jucătorii legitimați trebuie să aibă vizele pentru 2019 plătite sau se pot achita la ședința tehnică 

pentru a fi virate către FR ȘAH; 

 Organizatorii vor asigura piese și table de joc; 

 În limita posibilităților rugăm participanții să se prezinte cu ceas de joc; 

 Având în vedere că locurile sunt limitate, pentru o mai bună organizare vă rugăm să confirmați în timp 

util participarea la concurs deoarece repartizarea în spațiile de cazare se va face în ordinea înscrierii. 

INFORMAȚII ȘI ÎNSCRIEREA PARTICIPANȚILOR: 

Andrei Arghirescu (telefon: 0740 948 101; email: arghirescu_andrei_dey@yahoo.com) 

FESTIVITATEA DE PREMIERE: 29 septembrie 2019 (după încheierea ultimei runde). 



DETALII DESPRE CENTRUL DE AGREMENT GĂLĂCIUC 

 

 
 

Centrul de Agrement Gălăciuc reprezintă unul din punctele forte ale turismului vrâncean, poziționarea 

geografică, serviciile de cazare și masă făcându-l atractiv și accesibil în egală măsură. Aflat în partea de nord a 

judeţului Vrancea, în localitatea Tulnici, la o distanţă de 67 km de municipiul Focșani (în zona turistică Lepșa - 

Greșu) Centrul de Agrement Gălăciuc este poziționat la o altitudine de 700 de metri. 

Fiind amplasat în mijlocul unei frumoase păduri de conifere, peisajele sunt de-a dreptul mirifice. 

In drum spre tabara Galaciuc mai poti vedea cinci din cele 7 sate întemeiate de feciorii Tudorei Vrâncioaia, la 

o distanţă de 75 km de Focşani 

Centrul dispune de un complex alimentar cu sală de mese modernă, bucătărie modern utilată, club unde se pot 

desfăşura activităţi cultural-educative, terasă, terenuri de fotbal, volei, baschet, scenă în aer liber pentru spectacole 

și loc de joacă pentru copii. 

La Centrul de Agrement Gălăciuc (aflat pe drumul național 2D între Focșani - Târgu Secuiesc), se poate 

ajunge cu mijloace rutiere pe următoarele trasee rutiere: 

 Focșani - Gălăciuc (67 km); 

 Târgu Secuiesc - Gălăciuc (56 km); 

 Brașov - Gălăciuc (116 km); 

 Bacău - Gălăciuc (147 km). 

Posibilităţi de agrement: 

 Rezervaţia Naturală Cheile Tişiţei; 

 Cascada Putnei; 

 Păstrăvăria Lepşa; 

 Mănăstirea Lepșa. 

 

     
 

            


