
 
APROBAT:                                                                          APROBAT: 
Preşedintele Federaţiei de Şah                                             Ministrul Tineretului şi Sportului 
a Republicii Moldova                                                           al Republicii Moldova 
Igor Dodon                                                                           Octavian Bodișteanu 
 
„___”  ___________ 2014                                                           „___”  ___________ 2014 
 

REGULAMENTUL 
Campionatului Naţional de şah tineret-2014 

I. Scopul şi sarcinile: 
-  popularizarea şahului în Republica Moldova; 
-  verificarea nivelului de pregătire a tinerilor sportivi; 
-  selectarea  tinerilor şahişti, care  vor reprezenta Moldova  la campionatele mondial şi 
european din 2014 pe categorii de vârstă. 
 
II. Perioada  şi locul desfăşurării competiţiilor 
Campionatul între băieţi la categoria de vârstă 15-16 ani, 17-18 ani, 19-20 ani va avea loc în 
municipiul Bălţi, bul. Larisa, 1A  în incinta Şcolii Sportive nr.2 de şah (tel.:  0231 43702) în 
perioada de   06.03 – 11.03 .2014. Adunarea tehnică şi tragerea la sorţi vor avea loc la 6 martie la 
ora 15.00. Deschiderea competiţiilor şi runda I – 6 martie la ora 16.00. 
 
III. Condiţiile de participare 
În finala Campionatului Naţional de şah tineret-2014 sunt admiși cîte 10 șahiști în                     
categoriile de vârstă 15-16 ani, 17-18 ani, 19-20 ani, selectați conform  ratingului internațional 
sau care au obținut acest drept din semifinală. 
Competiţiile au loc în sistem circular.  Fiecărui jucător i se acordă 90 min la partidă. 
 
IV. Determinarea învingătorilor 
Învingătorii competiţiilor  se determină după numerele 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. Programul concursului 
 
Termenii de desfăşurare: 06-11.03.2014 
Locul desfăşurării: mun.Bălți, bul. Larisa, 1A, Şcolii Sportive nr.2 de şah, 
 
I. 06.03.2014 
-  sosirea participanţilor la competiţii       pînă la ora 12:00   bul. Larisa, 1A 
-  şedinţa Comisiei tehnice                       12:15 
-  cazarea participanţilor 
-  15.30                                  - Deschiderea oficială a Campionatului 

 Moderatorul prezintă oaspeţii de onoare, 
după ce se oferă cuvîntul. 
- Discursul reprezentantului Ministerului Tineretului şi Sportului al     
Republicii Moldova 

                                      -Discursul reprezentantului Federaţiei 
 Naţionale de şah 
- Discursul arbitrului principal al Competiţiilor 
- Arborarea drapelului Republicii Moldova, 
  intonarea imnului de stat al R.M. 
 

- 16:00                                    - Desfăşurarea competiţiilor 
 



II. 07.03.2014 
- 10.00                                     - Desfăşurarea competiţiilor 
III. 07.03.2014 
-16.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
IV. 08.03.2014 
-10.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
V. 08.03.2014 
-16.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
VI. 09.03.2014 
-10.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
VII. 09.03.2014 
-16.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
VIII. 10.03.2014 
-15.00                                      - Desfăşurarea competiţiilor 
IX.11.03.2014 
- 10.00                                     -  Desfăşurarea competiţiilor 
- 15.00                                     -  Decorarea premianţilor 
- 15.30                                     -  Închiderea competiţiilor 
 
 
 
VI. Condiţiile administrativ-financiare 
Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor, arbitrare şi premierea învingătorilor, le suportă 
Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. 
Cheltuielile, legate de delegarea participanţilor ( masă, cazare, drum etc.),  le suportă 
organizaţiile care deleghează sportivii. 
 
VII. Condiţii de premiere 
Primii trei învingători din fiecare categorie  de vârstă  sânt decoraţi cu diplome de gradul 
respectiv cât şi cu premii băneşti în valoarea următoare: premiile I – câte 500 de lei, premiile II – 
câte 300 de lei şi premiile  III – câte 200 lei. 
 
VIII. Reclamații 
Pentru examinarea și rezolvarea reclamațiilor, de începerea Campionatului va 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 suplinite de membru sau 
membri din rezerva. 
Pentru a fi supus examinării, apelul urmează a fi depuz cel tîrziu o ora după terminarea partied 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 primiere al Campionatului. 
 
 
 
 


