
Clubul Sportiv Municipal Focşani 2007 

CS Olimp Şah Focşani 

în colaborare cu 

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Vrancea 

 

ORGANIZEAZĂ 

concursul de șah rapid 

Cupa Vranșah 
Grupa Open (participă seniori și juniori legitimați) 

Ședința tehnică: Duminică 16 decembrie 2018 între orele 1130 - 1200 

Perioada de desfășurare: Duminică 16 decembrie 2018 între orele 1200 - 1900 

Loc de desfăşurare: Focşani, Sala Sporturilor Vrancea 

Sistem de joc: open elveţian omologat la FR Șah și FIDE, 7 runde 

Timp de joc partidă: (15 min + 12 sec/mutare) / jucător 

Taxa de participare: 20 lei 

Se vor oferi diplome tuturor participanţilor precum și alte distincții în ordinea clasamentului 

astfel: 

 

Loc Secțiune de premiere 

Clasament 

general 

rating FIDE 

<1700 

juniori 

U10 

juniori 

U08 

Fete 

I cupă cupă cupă cupă cupă 

II cupă medalie medalie medalie medalie 

III cupă medalie medalie medalie medalie 

 

Grupa U12 (participă juniori U12 nelegitimați) 

Ședința tehnică: Sâmbătă 15 decembrie 2018 între orele 1130 - 1200 

Perioada de desfășurare: Sâmbătă 15 decembrie 2018 între orele 1200 - 1900 

Loc de desfăşurare: Focşani, Sala Sporturilor Vrancea 

Sistem de joc: open elveţian neomologat, 7 runde 

Timp de joc partidă: (15 min + 12 sec/mutare) / jucător 

Taxa de participare: 15 lei 

Se vor oferi diplome tuturor participanţilor precum și alte distincții în ordinea clasamentului 

astfel: 

 

Loc Secțiune de premiere 

Clasament 

general 

Băieți 

U10 

Băieți 

U08 

Fete 

I cupă cupă cupă cupă 

II cupă medalie medalie medalie 

III cupă medalie medalie medalie 



Grupa U10 avansați (participă juniori U10 avansați nelegitimați) 

Ședința tehnică: Luni 10 decembrie 2018 între orele 1645 - 1700 

Perioada de desfășurare: Luni 10 - Joi 13 decembrie 2018 între orele 1700 - 1930 

Loc de desfăşurare: Focşani, Sala Sporturilor Vrancea 

Sistem de joc: turneu închis neomologat 

Timp de joc partidă: (15 min + 10 sec/mutare) / jucător 

Taxa de participare: 15 lei 

Se vor oferi diplome tuturor participanţilor precum și alte distincții în ordinea clasamentului 

astfel: 

 

Loc Secțiune de premiere 

Clasament 

general 

Băieți 

U08 

Fete 

I cupă medalie medalie 

II medalie medalie medalie 

III medalie medalie medalie 

 

Grupa U10 începători (participă juniori U10 începători nelegitimați) 

Ședința tehnică: Luni 10 decembrie 2018 între orele 1645 - 1700 

Perioada de desfășurare: Luni 10 - Joi 13 decembrie 2018 între orele 1700 - 1930 

Loc de desfăşurare: Focşani, Sala Sporturilor Vrancea 

Sistem de joc: turneu închis neomologat 

Timp de joc partidă: (15 min + 10 sec/mutare) / jucător 

Taxa de participare: 15 lei 

Se vor oferi diplome tuturor participanţilor precum și alte distincții în ordinea clasamentului 

astfel: 

 

Loc Secțiune de premiere 

Clasament 

general 

Băieți 

U08 

Fete 

I cupă medalie medalie 

II medalie medalie medalie 

III medalie medalie medalie 

 

Observație: jucătorii care vor participa la una din grupele U10 apoi și la grupa U12 vor achita o         

                    singură dată taxa de 15 lei. 

Înscrieri şi relaţii suplimentare: 

o Strîmbu Mihai (tel : 0754 911 627; email: mihaistrimbu@yahoo.com) 

o Soare Anton (tel : 0723 276 030) 

mailto:mihaistrimbu@yahoo.com

