
CUPA CRĂCIUNULUI 

                                    19 – 20 Decembrie 2015 

 

Organizatori: CSM Jiul Petroşani în colaborare cu ACS „Tinerii Maeştri” 

Petroşani,Hotel Petroşani,SC Realcom SA Petroşani şi Şcoala Gimnazială 

„Avram Stanca” Petroşani.  

Sala de joc: Şcoala Gimnazială „Avram Stanca” Petroşani  (Colegiul Naţional   

„Mihai Eminescu” Petroşani) 

Sistem de joc: Elveţian 6 runde 

Conpetiţia este fără omologare FR Şah ! 
Şedinţa tehnică: Sambătă,19 decembrie 2015,ora 9,00 

Prima rundă: Sambătă,19 decembrie 2015,ora 10,00 

Program runde: Sambătă,19,12,15,ora 10,00 – 14,00,Rundele 1 - 2 

                                                            ora 16,00 – 20,00.Rundele 3 – 4 

                             Duminică,20.12.15,ora 9,00 – 13,00,Rundele 5 – 6 

Participanţi: Copii şi juniori pană în 20 de ani inclusiv (născuţi după 

01.01.1995) 

Turnee pe categorii de varstă (B + F): Şcolari,U 8 ani,U 10 ani,U 12 ani,U 15 

ani,U 20 ani şi Boboci 8 ani (care nu apar în lista Civ !). 

Ritmul de joc: 61 minute/ jucator 

Cei care doresc pot solicita 2 bye-uri în primele două runde,cu condiţia să 

solicite acest lucru arbitrului cel tarziu înainte de începerea rundei de 

dinaintea aceleia în care nu va juca. 

Premii: Indiferent de numărul de participanţi,primii trei clasaţi în toate 

turneele,inclusiv primele trei locuri la fete, vor fi recompensaţi cu trofee, 

medalii şi diplome,de asemenea vom acorda medalii,diplome frumoase şi 

dulciuri pentru toţi participanţii.În funcţie de sponsorizări vom premia campionii 

grupelor şi cu premii în bani ! 

Taxa de participare + organizare: = 70 lei 



Taxa de organizare: (doar pentru însoţitorii care beneficiază de servicii cazare 

sau masă) = 20 Lei 

Cazare:   Hotel Petroşani **- 90 Lei/zi/camera cu două paturi (cu mic dejun 

inclus !),baie proprie,Tv,apă caldă,căldură; - 65 Lei/zi/cameră single **(cu mic 

dejun inclus !) 

Masă: Restaurant Hotel Petroşani *** (pranz + cină) = 30 Lei/zi/pers , sau 15 lei 

fiecare meniu separat/zi/pers. 

Organizatorii asigură şahuri şi ceasuri pentru 100 de participanţi. 

 

Cu toate că beneficiem de suficiente locuri de cazare şi masă,pentru o bună 

organizare vă rugăm să vă confirmaţi participarea pană în ziua de luni, 

14.12.2015.Vă mulţumesc ! 

 

Informaţii suplimentare şi înscrieri:  

Gheorghe Şcurhan, e-mail : scurhan_gheorghe@yahoo.co.uk  

Blog personal : http://www.scurhanchess.blogspot.ro  

Telefon : 0748-279485 ; 0727-742942; 0721-162628 

mailto:scurhan_gheorghe@yahoo.co.uk

