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Nr.345/23.05.2018 

INVITAŢIE 

 
FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH, în colaborare cu ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE ŞAH IAŞI, 
D.J.S.T. IAŞI, ISJ IAȘI, HOTEL TRAIAN ȘI ASTORIA, C.S. „POLITEHNICA” IAŞI, organizează în 
oraşul IAŞI, în perioada  12 iulie - 20 iulie 2018:  
1. Campionatele Naţionale pe echipe  de copii (b+f) (<8 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 
2. Campionatele Naţionale pe echipe  de copii (b+f) (<10 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 
3. Campionatele Naţionale pe echipe de copii (b+f) (<12 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 
4. Campionatele Naţionale pe echipe de cadeţi (b+f) (<14 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 
5. Campionatele Naţionale pe echipe de juniori II (b+f) (<16 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 
6. Campionatele Naţionale pe echipe de juniori I (b+f) (<18 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 
7. Campionatele Naţionale pe echipe de tineret (b+f) (<20 ani) la şah clasic, rapid şi blitz; 

 
CONDIŢII TEHNICE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE 

 

Regulamentul competiţiei şi criteriile de departajare sunt cele revizuite şi aprobate în şedinţa 
Consiliului Director din 28 noiembrie 2013.  
Taxa de organizare:  
-35 lei/pers. pentru toţi sportivii, antrenorii, pers. însoţitoare care participă la şah clasic. 
-15 lei/pers. pentru toţi sportivii, antrenorii, pers. însoţitoare care participă la şah rapid. 
-10 lei/pers. pentru toţi sportivii, antrenorii, pers. însoţitoare care participă la şah blitz. 
Taxa de participare echipă (O echipă este alcătuită din 3 sportivi +1 rezervă):  
50 lei/echipă şah clasic, 15 lei/echipă şah rapid, 15 lei/echipă şah blitz. 

 

PROGRAMUL CAMPIONATELOR 
 

 SOSIREA:  12 iulie 2018 

 Şedinţa tehnică:  12 iulie 2018  ora 21:00 
A. Campionatele Naţionale pe echipe şah clasic fete şi băieţi (14 grupe), 13 iulie - 18 iulie 
2018,  se vor desfăşura în sistem elveţian,  pe parcursul a 7 runde [Runda 1 – 13 iulie, ora 15:00; 
Runda 2 – 14 iulie, ora 09:00; Runda 3 – 14 iulie, ora 16:00; Runda 4 – 15 iulie, ora 15:00 Runda 
5 – 16 iulie ora 15:00; Runda 6 – 17 iulie, ora 15:00; Runda 7 – 18 iulie ora 09:00] sau sistem 
turneu în funcţie de numărul de echipe participante.  

o Timp de joc: 75 min. pentru 40 mutări + 15 min. KO + 30 sec./mutare.  
o Festivitatea de premiere – 20 iulie 2018, ora 13:30. 

B. Campionatele Naţionale pe echipe şah rapid fete şi băieţi (14 grupe), 18 - 19 iulie 2018 se 
vor desfăşura în sistem elveţian,  pe parcursul a 7 runde: Rundele 1-2, 18 iulie 2018 orele 16:00-
18:00, rundele 3-5, 19 iulie 2018 orele 09:00-12:00, rundele 6-7, 19 iulie 2018 orele 16:00-18:00. 

o Timp de joc: 15 min/jucător + 12 sec./mutare 
o Festivitatea de premiere - 20 iulie 2018, ora 13:30. 

C. Campionatele Naţionale pe echipe şah blitz fete şi băieţi (14 grupe), 20 iulie 2018 se vor 
desfăşura în sistem elveţian, pe parcursul a 7 runde: Rundele 1-7 orele 09:00-12:00,  

 Timp de joc: 3 min./jucător + 2 sec./mutare  
o Festivitatea de premiere - 20 iulie 2018, ora 13:30. 
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Fond de premiere CUPE ŞI MEDALII pentru toate categoriile şi 4000 lei (obiecte). 
Pe parcursul desfăşurării Campionatelor Naţionale se vor organiza  
- cursuri de perfecţionare pentru antrenori şi arbitri 
- cursuri de formare instructori şah şi arbitri şah 

 
TARIF PENTRU CAZARE  

 

A. Hotel Sport 2*- 40 locuri (camere duble sau triple, fără tarif de single) 
- 45 lei/zi pat pentru o persoană  

B. Hotel Cadrelor Didactice ISJ Iasi 2*+ - 90 locuri (camere duble sau triple, fără tarif de single) 
 - 45 lei/zi pat pentru o persoană  
C. Complex Hotelier Traian 4*- Astoria 3* - 200 locuri 
 - 100 lei/zi pat pentru o persoană cu toate mesele incluse 
 - 150 lei/zi single pentru o persoană cu toate mesele incluse 
 - tarifele la acest Complex Hotelier cuprind obligatoriu pachetul de cazare și masă. 
 - cazarea la acest Complex Hotelier va fi facută după principiul "primul venit, primul 
servit"; totuși rezervarea nu este valabilă fara plata, la maxim 5 zile din momentul rezervării,  
a minim 30 % din costurile de cazare, sumă care nu este returnabilă în cazul anulării 
rezervarii! 
D. La cerere putem asigura cazarea la prețuri negociabile în orice hotel de 3* si 4*din Iași. 

 
Pentru variantele de cazare A și B, masa poate fi servită la liber în orașul nostru sau organizat contra unei 

sume de  50 lei/zi – 3 mese. 

În apropiere cazărilor există Bolta Rece și Palas Mall cu numeroase restaurante pentru toate posibilitățile 

financiare ale sportivilor.  

În cazul în care un club solicită masa organizat, acest lucru, se va face prin anunţarea anticipată 
până la data de 01.07.2018. 

 
Sala de joc: Sălile de conferințe ale Complexului Traian - Astoria ultramoderne, cu clima controlată, 
capacitate de 170 mese; în cazul participării unui număr mare de echipe se va apela la o sală de 
sport suplimentară, aflata la o distanță de 300 m pietonal, cu o capacitate de încă 200 mese. 

 
PLATA SERVICIILOR: în numerar sau prin OP anticipat pentru ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE 
ŞAH IAŞI,  CF 14730650, Cont RO50 RNCB 0175 0336 1351 0001, Banca BCR IAŞI. 
 

PLATA TAXEI DE ORGANIZARE: în numerar sau prin OP anticipat către ASOCIAŢIA 
JUDEŢEANĂ DE SAH IAŞI, CF 14730650, Cont RO50 RNCB 0175 0336 1351 0001, 
Banca BCR IAŞI. 
 
PLATA TAXEI DE PARTICIPARE: în numerar sau prin OP anticipat în contul Federaţiei Române 

de Şah: CF 4203652,Cont: RO62 RNCB 0285 0084 2455 0008 - BCR Unic, Bucureşti 
 

INFORMAŢII şi REZERVĂRI: 

Manole Vasile, 0740 277 850; Ungureanu Vlad, 0741 665 384 
e-mail: iasitel@yahoo.com, www.ajsiasi.ro 
 
ATENŢIONARE:  
Pentru validarea dreptului de participare este obligatorie achitarea taxei de organizare pentru toate 
persoanele [sportivi, antrenori, persoane însoţitoare etc.] şi a taxei de participare până cel târziu la 
tragerea la sorţi. 
Termen pentru preînscriere: 01.07.2018. 
 

SECRETAR  GENERAL 
CONSTANTIN IONESCU 

 

mailto:andrei_nestor@yahoo.com
http://www.ajsiasi.ro/

