
 

    
          

 
 

 

Organizatori: C.S. Vointa Satu Mare cu sprijinul  Consiliului Județean Satu Mare  și a 

Primăriei Orașului Tășnad 

 

Sponsori:  Sondex Production Romania SRL TĂŞNAD   

                   S.C. Promat Comimpex S.R.L. TĂŞNAD 

          S.C. Agrind S.A. TĂŞNAD 

          S.C. Mastvet S.R.L. SĂCĂŞENI 

         

Locul de desfasurare: Stațiunea balneară Tăşnad, Pavilion incinta Ştrandului Termal 

 

Structura turneului: open general pentru jucatori legitimati cuprinsi in listele ELO  sau CIV 

– se raporteaza la FIDE si FR. Sah.  

 

Sistemul de joc: Turneul se va desfășura pe durata a 9 runde - sistem elveţian. 

                     Durata partidei 2 x 1h45’+30 secunde bonus/mutare incepând cu prima mutare. 

  

Premii (brute si garantate): 16.350 lei+cupe 

Clasament general:12.900 lei  Premii speciale: 3.450 lei 

Locul I    -    3.000 lei+trofeu  Jucători cu elo intre 1801-2000: 1- 400 ron 2. 300 ron 

Locul II   -    2.500 lei         Jucători cu elo  sub 1800: 1. 400 ron 2. 300 ron 

Locul III  -    2.000 lei                 Feminin : 1. 300 ron 

Locul IV  -    1.500 lei   Veterani (peste 65 ani): 1. 500 ron 2. 400 ron 3. 300 ron 

Locul V   -    1.200 lei            Juniori<18 ani : 1. 350 ron 2. 200 ron  

Locul VI  -    1.000 lei                  

Locul VII -       900 lei  

Locul VIII-       800 lei    

 
Premiile mai mari de 600 lei sunt impozabile conform legislatiei (10% impozit).  
 

Premiile nu sunt cumulabile, iar în caz de egalitate se vor împărţi în sistem Hort la un număr 

de jucători corespunzător numărului premiilor anunţate.  

 

Criteriile de departajare : Buchholz mediu, Buchholz si Scorul progresiv. 

 

Sedinţa tehnică:  va avea loc miercuri 11 septembrie 2018 ora 16.00. Tragerea la sorti se va 

efectua cu ajutorul calculatorului, program Swiss Manager.  

Cupa Orașului Tășnad 

Turneu internațional de șah 
Ediția a-VI-a, 11-16.09.2018 

 



 

Programul rundelor: 

Marți           -11.09.2018 ora      16:00– Deschiderea oficiala-tragerea la sorti-Runda 1 

Miercuri      - 12.09.2018 ora     16:30 – Runda 2 

Joi               - 13.09.2018 ora      09:30 – Runda 3 

Joi               - 13.09.2018 ora      16:30 – Runda 4 

Vineri          - 14.09.2018 ora      09:30 – Runda 5 

Vineri          - 14.09.2018 ora      16:30 – Runda 6 

Sămbâta       - 15.09.2018 ora      09:30 – Runda 7 

Sămbâta       - 15.09.2018 ora      16:30 – Runda 8 

Duminica     - 16.09.2018 ora      09.00 – Runda 9 

Duminica     - 16.09.2018 ora      14.30 – Festivitatea de premiere 
 

Fiecare participant are dreptul la două bye-uri (=0,5 pct.) în oricare dintre primele 4 runde, însă acest lucru 

trebuie anunţat cel mult înainte de începerea rundei de dinaintea aceleia în care nu va juca. 

Intarzierea la partida este permisa timp de 30 minute. 

 

Cazare si masa (optional):  

Pensiunea “Casa Bodian”( Tel: 0741-166-388) – 60-80 RON – in functie de tipul camerei  

Motel Stil 3*(tel. 0261-827250, http://www.motelstil.ro/ ) - 100 lei - camera  

Masa Restaurant Stil (mic dejun+pranz+cina) : 45 lei/zi/pers. 

 

Cazarea este obligatorie sa se faca prin organizator si se achita la sedinta tehnica. 

 

Taxe de participare:  

GM, IM (elo >2300)    WGM, WIM (elo >2100) - nu plătesc taxă de participare.  

General: 90 lei Juniori < 14 ani  si veterani > 65 ani: 70 lei 

 

Plata serviciilor de cazare, masa si taxa de participare se face la organizator la sedinta 

tehnica ! Persoanele care fac rezervare la cazare si masă sunt rugate sa plateasca anticipat 

in contul C.S . Vointa Satu Mare taxa de participare. 
Banca Comerciala Intesa San Paolo Bank Satu Mare  cont : RO86 WBAN 2511 0000 A704 8662 cod 
fiscal 4409521 

 

Arbitru: I.A.  Chirila Radu Catalin, I.A. Muntean Ciprian-Sorin 

Informatii suplimentare si inscrieri: Organizator International FIDE Ciprian-Sorin 

Muntean telefon: 0744-86-86-88; 0771-376-212; email: ciprimuntean@yahoo.com; 

Primele 10 mese se vor putea urmarii live pe: www.satumareopen.com 

Detalii şi rezultate se vor putea urmări pe site-urile: www.satumareopen.com, www.chess-

results.com, www.frsah.ro 

 

Statiunea Tasnad dispune de o zona de agreement centrată în jurul unui Ştrand termal, 

localitatea înscriindu-se în categoria staţiunilor turistice de interes local de cură şi agrement 

balnear din partea vestică a ţării. În jurul ştrandului există pensiuni şi hoteluri care oferă peste 

1.000 de locuri de cazare clasificate. De asemenea, a apărut forma de cazare turistică în 

gospodăriile private, numeroşi locuitori ai oraşului punându-şi la dispoziţia vizitatorilor 

spaţiile de locuit excedentare. 

 

Participantii au acces gratuit la Strandul Termal. 

Informatii suplimentare despre statiunea Tasnad: http://www.tasnad-statiune.ro/index.php 
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