
 
REGULAMENTUL 

cu privire la desfăşurarea Semifinalei Campionatului Republicii Moldova la şah  
între juniori în grupele de vîrstă pînă la 14 ani, pînă la 16  ani  și  pînă la 18  ani 

           
1.            SCOPUL ŞI SARCINILE 

-     Selectarea participanţilor Finalei Campionatului Republicii Moldova la şah  
între juniori în grupele de vîrstă pînă la 14 ani, pînă la 16  ani  și  pînă la 18  ani 

- Ridicarea nivelului sportiv al tinerilor şahişti 
- Propagarea şahului în Republica Moldova 

 
2. LOCUL ŞI TIMPUL DESFĂŞURĂRII 

            Competiţiile se desfăşoară în incinta Şcolii Sportive Şcolii Sportive nr.2  din mun. Bălţi, bul.  
            Larisa, 1A  în perioada 02-06 ianuarie 2014. 
            Ofertele de participare cu indicarea listei sportivilor, cu vizele medicale, urmează să fie  
            prezentate pînă la 30 decembrie 2013 prin e-mail sanduleacvasile@gmail.comsau pe adresa   
            or. Bălţi, Şcoala Sportivă  nr.2 din mun. Bălţi, bul. Larisa, 1A (tel.: tel. 0231 43702). 
            Şedinţa reprezentanţilor şi tragerea la sorţi – 02.01.2014 la ora 14.00. 

Deschiderea competiţiilor şi Runda I – 02 ianuarie 2014 la ora 15.00. 
 

3. PARTICIPANŢII LA COMPETIŢII 
             La competiţie vor fi admişi numai şahiştii legitimaţi la Federaţia de şah a Republicii Moldova. 
             La turneul între băieţi pînă la 18 ani sînt admişi sportivi a.n. 1996 şi a.n. 1997, care posedă                
           categoria întîia la şah. 
             La turneul între băieţi pînă la 16 ani sînt admişi sportivi a.n. 1998 şi a.n. 1999, care posedă                
           categoria întîia la şah. 
              La turneul între băieţi pînă la 14 ani sînt admişi sportivi a.n. 2000 şi a.n. 2001, care posedă  . 

categoria întîia sau a doua la şah 
4. MODUL DE PETRECERE 

Competiţiile se vor desfăşura conform Regulamentului FIDE. Sistemul de joc în fiecare grupă 
(elveţian sau circular) – în dependenţă de numărul participanţilor. Ritmul de joc – 61 min 
pentru partidă fiecărui participant. 

5. DESEMNAREA CÎŞTIGĂTORILOR 
Învingătorii competiţiilor se determină după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul 
întîlnirilor. În caz de egalitate prioritate se dă: coeficientului Buholz, Bergher, Progres.  
Șahiștii clasați pe locurile 1 și 2 în turneul între băieţi pînă la 16 ani și între juniori pînă la 18 
ani obțin  dreptul de a juca în finala Campionatului R.Moldova la șah în grupele respective în 
perioada 06-11 martie 2014 împreună cu cei 8 șahiști selectați după rating. 
Șahiștii clasați pe locurile 1, 2 și 3  în turneul între băieţi pînă la 14 ani obțin  dreptul de a juca 
în finala Campionatului R.Moldova la șah  între băieţi pînă la 14 ani  în perioada 21-26 aprilie 
2014 împreună cu cei 7 șahiști selectați după rating între băieţi pînă la 14 ani. Listele șahiștilor 
admiși conform ratingului sunt pe www.sahmoldova.md. 
 

       6.    ORGANIZAREA ŞI ARBITRAREA COMPETIŢIILOR 
Arbitru principal al competiţiilor – V.Sanduleac, arbitru FIDE, secretar principal -. G.Crigan. 
 

7. CONDIŢII FINANCIARE 
Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor le suportă Federaţia de Şah a Republicii 
Moldova. Cheltuielile de deplasare a participanţilor şi antrenorilor le suportă organizaţiile, care 
deleghează sportivii. 

mailto:sanduleacvasile@gmail.com

