
                 
    

                                                             REGULAMENTUL 
Campionatului Naţional de şah între elevi 2015 

 I. Scopul şi sarcinile:  

      -  popularizarea şahului în Republica Moldova; 
      -  verificarea nivelului de pregătire a tinerilor sportivi; 
      -  selectarea  tinerilor şahişti, care  vor reprezenta Moldova în 2015  la campionatul mondial 
între elevi  pe categorii de vârstă. 
II. Perioada  şi locul desfăşurării competiţiilor 
            Campionatul va avea loc în incinta Şcolii Sportive Şcolii Sportive nr.2  din mun. Bălţi, 
bul.  Larisa, 1A  în perioada 02-06 ianuarie 2015. Şedinţa reprezentanţilor şi tragerea la sorţi – 
02.01.2015 la ora 14.00. Deschiderea competiţiilor şi Runda I – 02 ianuarie 2015 la ora 15.00. 
 III. Condiţiile de participare 
           Din partea fiecărui raion sunt admişi campionii și campioanele raioanelor  la categoria 
respectivă de vîrstă. 
      La 7 ani  se admit sportivi a.n. 2008 şi mai mici cu categoriile IV, III, II și I. 
      La 9 ani  se admit sportivi  a.n. 2006 şi mai mici cu categoriile IV, III, II și I. 
      La 11 ani  se admit sportivi  a.n. 2004 şi mai mici cu categoriile  III, II și I. 
      La 13 ani  se admit sportivi a.n. 2002  şi mai mici cu categoriile III, II și I. 
      La 15 ani  se admit sportivi a.n. 2000  şi mai mici cu categoriile II și I . 
      La 17 ani  se admit sportivi a.n. 1998  şi mai mici cu categoriile II și I 

Competiţiile se vor desfăşura conform sistemului determinat de colegiul de arbitri în 
dependenţă de numărul de participanţi. Fiecărui jucător i se acordă  la partidă 61 minute. 

 La competiţii vor fi admişi numai şahişti legitimaţi la Federaţia de Șah a Republicii 
Moldova și care au plătit viza anuală pentru anul 2015. Ofertele  de participare cu indicarea listei 
sportivilor, anului nașterii, categoriei sportive, cu vizele medicale, urmează să fie prezentate pînă 
la 30 decembrie 2014 prin e-mail sanduleacvasile@gmail.com sau pe adresa  or. Bălţi, Şcoala 
Sportivă  nr.2 din mun. Bălţi, bul. Larisa, 1A (tel.:  0231 43702). 
IV. Determinarea învingătorilor 

Învingătorii competiţiilor  se determină după numărul de puncte acumulate în clasament. 
În cazul egalităţii numerelor de puncte, acumulate de doi sau mai mulţi sportivi se aplică criterii 
în corespundere cu Regulamentul FIDE. 
 V. Condiţiile administrativ-financiare 
        Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor, arbitrare şi premierea învingătorilor, le 
suportă Federația de șah din Moldova. Cheltuielile, legate de delegarea participanţilor ( masă, 
cazare, drum etc.),  le suportă organizaţiile care deleghează sportivii. 
VI. Condiţii de premiere  
        Primii trei învingători din fiecare categorie  de vârstă (între băieți și între fete) sunt decoraţi 
cu diplome şi medalii de gradul respectiv, cât şi cu premii băneşti în valoarea următoare: 
premiile I – câte 250 de lei, premiile II – câte 200 de lei şi premiile  III – câte 150 lei. 
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