Asociatia CHESS START

RO-440069 Satu Mare, Str.Alexandru Odobescu Nr.48
Telefon/Fax: 0261-877770, 0261-877771
E-mail: office@crest.ro Web: www.chess-start.ro
Cod de înregistrare fiscala: 34365307

---------------------------------------------------------------http://globalchessfestival.com

OPEN DE SAH RAPID

CUPA CHESS START FESTIVAL 2015
Satu Mare - 17 octombrie 2015

Asociatia Chess Start în data de 17 octombrie 2015 organizeaza ZIUA PORTILOR DESCHISE PENTRU SAH –
„SAHUL NE UNESTE” cu scopul de a populariza beneficiile practicarii sahului la copii, sahul ca metoda
didactica de predare, ca activitate sportiva si de recreativa, ca liant între generatii, ca punte de legatura
dintre diferite comunitati culturale si sociale. În cadrul evenimentului vor fi organizate mai multe activitati
de promovare a sahului: un concurs de desen pe tema sahului; un joc simultan de sah, cu titlu
demonstrativ; diverse jocuri si exercitii adiacente de promovare a sahului pentru copii; prezentari si
expuneri despre beneficiile practicarii sahului la copii; un concurs pe echipe pentru copii si tineri jucatori
de performanta, un concurs individual pentru amatori.
În cadrul evenimentului este organizat un concurs de sah deschis tututor celor interesati, în principal
jucatorilor amatori, nelegitimati la Federatia Româna de Sah, cu vârste de peste 18 ani.
Nu se percepe taxa de participare.
Termen de înscriere: 12 octombrie 2015.
Timp de joc: 25 minute pentru toata partida / jucator. 5 runde.
Program: Sedinta tehnica, 17 octombrie 2015, ora 09.45. Cele 7 runde se vor juca, începând de la ora 10.00,
cu pauze estimate de 10 minute intre runde. Festivitatea de premiere: 17 octombrie 2015, ora 17.00.
Locatia concursului: Concursul se va desfasura într-o cladire centrala din municipiul Satu Mare. Din motive
tehnice locatia finala înca nu este definitivata. Echipele înregistrate vor fi anuntate despre locul final de
desfasurare a concursului. Materialele de joc (table, piese, ceasuri) sunt puse la dispozitie de organizatori.
Criterii de departajare: 1. Buchholz 2. Buchholz mediu 3. Scorul progresiv.
Un jucator are dreptul la 2 bye-uri (remize) în primele 4 runde, cu conditia sa anunte arbitrul cel târziu
înainte de începerea rundei/rundelor în care nu va juca.
Premii: Cupe si diplome pentru locurile 1, 2 si 3; diplome cu antetul Festivalului de Sah – JUDIT POLGAR
pentru toti participantii.
Informatii suplimentare si înscrieri: ROMÁN József, Asociatia club Sportiv
Sah Central Satu Mare, telefon 0744-197650 sau e-mail: office@crest.ro.

VA ASTEPTAM CU DRAG!

