
CUPA VADOS 
 

OPEN INTERNAŢIONAL DE ŞAH RAPID, ediţia a XIII-a 

ARAD, 15 decembrie 2018 

Open general cu omologare FIDE pentru ELO sah rapid 

9 runde, 15 min. + 2 sec/mutare 

 

 

TURNEU B – open copii sub 12 ani cu ELO/CIV maxim 1050, 7 runde, 10 min. + 3 

sec/mutare 

TURNEU C – open copii începători sub 8 ani, nelegitimati sau legitimati cu CIV 1001, 5 

runde, 15 minute/partidă (se numără valoarea pieselor) 

 
 

LOC DE DESFĂŞURARE: EXPO ARAD, Cal. Aurel Vlaicu nr. 300 

 

PREMII: 

TURNEUL A 

GENERAL: 1. –   500 lei             ELO < 1650 şi fără ELO:    1. – 150 lei ; 2. – 100 lei; 3.- 50 lei    

                      2. –   400 lei             ELO 1650-1900: 1. – 150 lei ; 2. – 100 lei                                             

                      3. -    300 lei             ELO 1901-2150: 1. – 150 lei ; 2. – 100 lei    

                      4. -    200 lei             Jucători din mun. Arad: 1. –150 lei; 2.- 100 lei; 3.-50 lei   

                      5. –   150 lei              Veterani: 1. – 100 lei ; 2.- 50 lei                                                             

                      6. –    100 lei             Juniori < 16 ani: 1. - 50 lei    Feminin: 1. – 50 lei 

                      7. –      50 lei 

                      8. –      50 lei 

U10: locul 1 – cupă+medalie+diplomă+cadou șah. Locul 2,3 - cupă+medalie+diplomă 

U12 (11-12 ani) locul 1 – cupă+medalie+cadou șah. Locul 2,3 - cupă+medalie+diplomă 

U14 (13-14 ani) locul 1 – cupă+medalie+diplomă+cadou șah. Locul 2,3 - cupă+medalie+diplomă 

PREMIU SURPRIZĂ – LUCKY LOSER: 50 lei – prin tragere la sorţi dintre jucătorii care nu 

au obţinut nici un premiu 

Premiile sunt în valoare netă, sunt garantate, nu sunt cumulabile și nu se împart.  

Criterii de departajare: vor fi trase la sorti dupa ultima runda dintre urmatoarele: Bucholtz -1, 

Bucholtz, Sonneborn – Berger, număr de victorii      
 

TURNEUL B 

Cupe, medalii şi diplome jucătorilor clasaţi pe locurile I; medalii si diplome pentru locurile II și 

III  la grupele de vârstă  U8, U10, U12, baieti si fete separat  

 

TURNEUL C – medalii și diplome pentru fiecare jucător participant 

 

TAXE DE PARTICIPARE 

 

TURNEUL A  

General – 35 lei         Juniori < 12 ani – 30 lei 

GM, WGM, IM, WIM – fără taxă  



 

TURNEUL B – 25 lei 

TURNEUL C – 20 lei 

Vă rugăm să confirmaţi participarea Dv. până la data de 14 decembrie. Jucătorii care se înscriu 

după această dată vor plăti o majorare la taxa de participare de 10 lei. 

 

PROGRAM 

 

TURNEUL A 

ora 9,00 validarea înscrierilor şi şedinţa tehnică; nu se mai fac inscrieri după această oră 

orele 9,30 – 13,30 – Rundele  I-V;  

orele 13,30-14,30 – Pauza de masă 

orele 14,30 – 18,00  – Rundele VI-IX;  

ora 18,30 – Festivitatea de premiere 

 

TURNEUL B  

ora 9,30 validarea înscrierilor şi şedinţa tehnică; nu se mai fac inscrieri după această oră 

orele 10 – 13,30 – Rundele  I-V;  

orele 13,30-14,30 – Pauza de masă 

orele 14,30 – 16,00  – Rundele VI-VII;  

ora 16,30 – Festivitatea de premiere 

 

TURNEUL C 

ora 10,00 validarea înscrierilor şi şedinţa tehnică; nu se mai fac inscrieri după această oră 

orele 10,30 – 13,00 – Rundele I-V 

ora 13,15 – Festivitatea de premiere 

 

In pauza turneelor B si C (13,30-14,30) se va putea servi masa la Restaurantul locatiei – 25 

lei/persoana. Inscrieri pana in 14.12.2018. Nu se mai fac inscrieri in ziua concursului! 

 

Pentru cei care nu au posibilitatea de ajunge cu masina, se poate face deplasarea cu microbuzul pe 

relația Podgoria – Expo si retur (cost 15 lei), după următorul program : 

Turneul A, B – plecare din stația de autobus Podgoria – ora 8,45 si retur de la Expo la ora 19,00 

Turneul C – plecare din stația de autobus Podgoria – ora 9,45 si retur de la Expo la ora 13,45 

 

Data limită de inscriere la microbus : vineri 14 decembrie ora 10,00. Nu se fac inscrieri in ziua 

plecării ! 

 

 

Informaţii suplimentare şi înscrieri: Alin Câmpeanu – 0722/613128; sahclubvados@yahoo.com 

 

 

mailto:sahclubvados@yahoo.com

