
 
 

REGULAMENTUL 
cu privire la desfăşurarea Finalei Campionatului Republicii Moldova la şah  

 între junioare în grupele de vîrstă pînă la 14, 16, 18 şi 20 ani şi între juniori pînă la 14 ani 
 
 

1. SCOPUL ŞI SARCINILE  
             - Selectarea participanţilor la Campionatele Mondial şi European la şah 2014 
             - Perfecționarea măiestriei sportive a tinerilor şahişti  
             - Propagarea şahului în Republica Moldova 

 
2. LOCUL ŞI TIMPUL DESFĂŞURĂRII 

Competiţiile se desfăşoară  în incinta Clubului Republican de Şah şi Joc de Dame (str.Sciusev, 
111) în perioada 21–26.04.2014. La competiţie vor fi admişi numai şahişti legitimaţi la 
Federaţia de şah a Moldovei și care au plătit viza anuală pentru anul 2014. Ofertele de 
participare cu indicarea listei sportivilor, anului nașterii, categoriei sportive, numărului 
legitimației urmează să fie prezentate pînă la 14 aprilie 2014 prin e-mail: 
scoaladesah@mail.ru. 
Şedinţa reprezentanţilor şi tragerea la sorţi – 21 aprilie la ora 14.00 în CRŞD (str.Sciusev, 111). 
Deschiderea competiţiilor la ora 14.30.  Runda I – 21 aprilie la ora 15.00. 
 

3. PARTICIPANŢII LA COMPETIŢII 
Din partea fiecărui raion sunt admise campioanele raioanelor  la categoria respectivă de vîrstă 
dacă posedă categoria întîia la șah.La competiţia între juniori pînă la 14 ani se admit 10 şahişti, 
care s-au calificat în cadrul semifinalelor ori conform coeficientului ELO. 
 

4.  MODUL DE PETRECERE 
Campionatul  se desfășoară conform sistemul circular, iar în grupele cu peste 10 participanți 
conform sistemului elvețian. Competiţiile se desfășoară conform regulilor de şah FIDE.  
Controlul de timp – 90 min. pentru o partidă fiecărui participant + 30 sec.la mutare. 
 

      5.   PROGRAMUL CONCURSULUI 
Termenii de desfăşurare: 21 – 26.04.2014 
Locul desfăşurării: mun. Chișinău, str.Șciusev, 111,Clubul Republican de şah și joc de dame 

 
I. 21.04.2014 
-  sosirea participanţilor la competiţii       pînă la ora 12:00   str.Șciusev,111 
-  şedinţa Comisiei tehnice                       12:15 
-  cazarea participanţilor 
-  14.30                    - Deschiderea oficială a Campionatului 

                                            Moderatorul prezintă oaspeţii de onoare,după ce se oferă cuvîntul. 
                                          - Discursul reprezentantului Ministerului Tineretului şi Sportului a RM 
                                          - Discursul reprezentantului Federaţiei Naţionale de şah 
                                          - Discursul arbitrului principal al Competiţiilor 
                                          - Arborarea drapelului Republicii Moldova,intonarea imnului de stat al R.M. 

 
 
- 15:00                                                               - Desfăşurarea competiţiilor 
II. 22.04.2014- 10.00                                        - Desfăşurarea competiţiilor 
III. 22.04.2014-16.00                                        - Desfăşurarea competiţiilor 
IV. 23.04.2014-10.00                                        - Desfăşurarea competiţiilor 
V. 23.04.2014-16.00                                          - Desfăşurarea competiţiilor 



VI. 24.04.2014-10.00                                        - Desfăşurarea competiţiilor 
VII. 24.04.2014-16.00                                       - Desfăşurarea competiţiilor 
VIII. 25.04.2014-15.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
IX.26.04.2014- 10.00                                        -  Desfăşurarea competiţiilor 
- 15.00                                     -  Decorarea premianţilor 
- 15.30                                     -  Închiderea competiţiilor 
 

6. DESEMNAREA CÎŞTIGĂTORILOR 
Învingătorii competiţiilor se determină după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul 
întîlnirilor. În caz de egalitate de puncte – prioritate se dă: coeficientului Bergher, rezultatului 
întîlnirii personale, numărului de victorii, iar în grupele cu peste 10 participanți se aplică criterii 
în corespundere cu Regulamentul FIDE: Buhgolț, Bergher, Progres. 
În caz de egalitate a coeficienţilor tuturor sportivilor pretendenţi se organizează meci-turneu 
suplimentar între pretendenţi. Campionul Republicii Moldova are dreptul de a alege 
participarea la Campionatul Mondial sau Europei. 
  

7. PREMIEREA  
Învingătorii competiţiilor din fiecare categorie de vîrstă se premiază cu diplome, medalii de 
gradul respectiv şi premii băneşti: premiile I – câte 500 de lei, premiile II – câte 300 de lei şi 
premiile  III – câte 200 lei. 
  

8.  RECLAMAȚII 
Pentru examinarea și rezolvarea reclamațiilor, înainte de începerea Campionatului va fi 
constituită Comisia de Apel, compusă din 5 membri: 3 membri de baza și 2 în rezerva. În caz 
dacă unul sau ambii membri de baza sunt implicați în cauza unui apel, ei vor fi supliniți de 
membru sau membrii din rezerva. 
Pentru a fi supus examinării, apelul urmează a fi depus cel tîrziu peste o oră după terminarea 
partidei în cauză. Pentru serviciile Comisiei de Apel se percepe taxa unică de 200 de lei. În 
cazul, cînd apelul reclamantului este susținut, lui i se întoarce taxa indicată, în caz contrar 
aceste mijloace bănești se adaugă la fondul de premiere al Campionatului. 
 

9. ORGANIZAREA ŞI ARBITRAREA COMPETIŢIILOR 
Campionatul este organizat de Federaţia de Şah al R. Moldova în comun cu Secţia Sport a 
Ministerului  Tineretului şi Sportului.  
Arbitru principal al competiţiilor – S. Haritonova, arbitru internaţional. 
 

10 CONDIŢII FINANCIARE 
Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor şi decorarea învingătorilor 16, 18, 20 ani, le 
suportă Ministerul Tineretului şi Sportului al Republica Moldova. Cheltuielile, ce ţin de 
organizarea competiţiilor şi decorarea învingătorilor 14 ani, le suportă Federația de șah a RM. 
Cheltuielile de deplasare a participanţilor şi antrenorilor le suportă organizaţiile, care 
deleghează sportivii. 


