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REGULAMENTUL 
desfăşurării Festivalului Internaţional de  Șah 

„  V.Cebanenco  ”, – 2014 
                                                                                

1. Scopul şi sarcinile:  
      Festivalul se desfăşoară cu scopul popularizarea şahului în Republica Moldova şi 
consolidarea relațiilor de prietenie cu şahiştii din alte țări, și, de asemenea, în memoria 
talentatului antrenor și pedagog Veaceslav Cebanenco. 
2. Perioada  şi locul desfăşurării competiţiilor 
      Festivalul va avea loc în perioada  31 martie (ziua sosirii) - 02 aprilie 2014. Festivalul va  
cuprinde  trei turnee: „ A", „ B" și „ C". Turneul „ A" va avea loc în Clubul republican de şah și 
joc de dame  (str. Sciusev, 111),  turneul "B" – în Şcoala sportivă specializată nr.7 de șah  
(str.Vasile Lupu, 14) , iar turneul „ C" – în  hotelul "Europa" (str.Vasile Lupu, 16). Deschiderea 
turneului - 01 aprilie la ora 13.30. Prima rundă - 14.00  
      Închiderea turneului și ceremonia de premiere - 02 aprilie la ora 18:00 
3. Condiţiile de participare şi sistemul de joc 
      În turneul „ A" se admit şahişti cu rating 2200 şi mai mare în număr de 50 persoane, în 
turneul „ B"    se admit şahişti cu rating mai mic de 2200  în număr de 70 persoane, iar în turneul 
„C" se admit şahişti  pînă la 12 ani ( a.n. 2002  şi mai mici). 
      Competiţiile se vor desfăşura conform sistemului elveţian. În turneul  „ A" fiecărui jucător i 
se acordă la partidă 15 minute + 10 sec. la mutare , iar în turneele  „ B" şi „ C" – cîte 25 min. la 
partidă.  În  turneul „C" pe lîngă clasamentul individual, va fi şi clasamentul pe echipe  şcolare 
formate din  2 persoane  (un băiat și o fată a.n. 2002  şi mai mici cu categoria întîia sau a doua ).  
       Turneele  „ A" şi „ B" vor fi înregistrate la FIDE pentru calculul ELO. 
4.  Programul: 
       31 martie - ziua sosirii.  
       Înregistrarea participanților în incinta Clubului republican de șah și joc de dame (str. 
Sciusev, 111),  tel. 373 22237672: 31 martie: orele 10.00 - 20.00, 1 aprilie - orele 10.00-12.00. 
                 Turneul A: 
            01 aprilie – ora 13.30: ceremonia de deschidere 

Runda 1 – 01.04   14.00                                        Runda 6 – 02.04   10.00 
Runda 2 – 01.04   15.10    Runda 7 – 02.04   11.10 
Runda 3 – 01.04   16.20    Runda  8 – 02.04   12.20 
Runda 4 – 01.04   17.30    Runda 9 – 02.04   13.30 
Runda 5 – 01.04   18.40 
 

                  Turneul B: 
            01 aprilie – ora 14.00: ceremonia de deschidere 
 
               Runda 1 - 01.04 ora 14.30                    Runda 6 - 02.04 ora 10.00  
               Runda 2 - 01.04 ora 15.40                    Runda 7 - 02.04 ora 11.10  
               Runda 3 - 01.04 ora 16.50                    Runda 8  - 02.04 ora 12.20  
               Runda 4 - 01.04 ora 18.00                    Runda 9  - 02.04 ora 13.30  
               Runda 5 - 01.04 ora 19.10  

       



Turneul C: 
01 aprilie – ora 14.30: ceremonia de deschidere 
Runda 1 – 01.04   15.00                                        Runda 6 – 02.04   10.00 
Runda 2 – 01.04   16.00    Runda 7 – 02.04   11.00 
Runda 3 – 01.04   17.00    Runda  8 – 02.04   12.00 
Runda 4 – 01.04   18.00    Runda 9 – 02.04   13.00 
Runda 5 – 01.04   19.00 
 
2 aprilie - 15.45 (hotelul "Codru") - meciul pentru locul 1 - 2 in turneul A si inchiderea 
festivalului, premierea cistigatorilor. 
 
5.  Determinarea învingătorilor 

Învingătorii competiţiilor  se determină după numîrul de puncte acumulate în clasament. 
În cazul egalităţii numerelor de puncte, acumulate de doi sau mai mulţi sportivi se aplică 
următorii coeficienţi în toate turneele: 

 1 . Bucholtz trunchiat ( - 2 cele mai mici rezultate a adversarilor ) 
 2 . Bergher 
 3 . Progresiv 
În turneul "A" locul 1 și 2 se determina în cadrul meciului, între participanții plasați pe locul 
1 și 2 după aplicarea sistemei de coeficienți, din 2 partide cu controlul timpului : 3 minute + 
2 secunde per mutare. La egalitatea punctelor se va juca "armaghedon" cu controlul 5 min. 
pentru alb, 4 min. pentru negru. În caz de remiza - cîștigă negrul. 

În concursul pe echipe câștigătorul este determinat după numărul total de puncte acumulate de 
către membrii echipei . În caz de egalitate de puncte acumulate de două sau mai multe echipe , 
de următorii factori : 

1 . suma coeficienților  „Buchholz trunchiat"  a membrilorechipei  
2 . suma coeficienților Berger 

6.  Premierea învingătorilor: 
                             Turneul „ A" Clasament general 

            Locul  I  –  18000 lei + Cupa Mare 
Locul II  –  15000 lei 
Locul III  –   12000 lei 
Locul IV  –   10000 lei 
Locul V  –    9000 lei 
Locul VI  –     8000 lei 
Locul VII  –   7000 lei 
Locul VIII –   6000 lei 
Locul IX  –   5000 lei 
Locul X  –   4000 lei 

De asemenea vor fi constituite  premii  speciale:  
        În categoria de până la 2300 - 2500 lei  
        Locul I între veterani - 2000 de lei  
        Locul I între femei - 2000 de lei 

                           Turneul "B"  
                        Locul  I     –  3500 lei  

Locul  II    –  2500 lei 
Locul  III   –   2000 lei 
Locul   IV  –   1500 lei 
Locul   V    –   1200 lei 
Locul   VI   –    1000 lei 
Locul   VII –   800 lei 
Locul  VIII –   700 lei 



Locul  IX    –   600 lei 
Locul   X     –   500 lei 

            Premii  speciale:  
Pentru cel mai bun rezultat între juniori şi junioare până la 16 ani şi pînă la 14 ani - 500 de lei 
                           Turneul "C"  

Locul I -   1000 lei  
Locul II -    800  lei  
Locul III -  700 lei  
Locul IV  - 500 lei  
Locul V -    400 lei  

Locul I  între echipe şcolare formate din  2 persoane (1 băiat și o fată a.n. 2002  şi mai mici).  
2000 lei + Cupa Mică 
Locul II  - 1500 lei  
Locul III  - 1000 lei  

 Pentru cel mai bun rezultat între băieţi şi între fete de la sate -  500 de lei.  
1 dolar aproximativ = 13.50 lei. 
7. Cheltuielile  
Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor şi premierea învingătorilor, le suportă Federația 
de șah din Moldova.                                                   
Cheltuielile, legate de delegarea participanţilor şi persoanelor însoţitoare ( masă, cazare, drum 
etc.),  le suportă organizaţiile care deleghează sportivii. 
Cazare oferită : 
- În hotel 4 * Regency Hotel , Sfatul Tarii , 17 , costul de cazare + mic dejun într-o cameră cu 2 
paturi - 43 de euro pe persoană pe noapte ,  camera single - 58 euro . 
- Hotel  Europa ( str.Vasile Lupu , 16 ) , de 3,5 stele . Costul de cazare + mic dejun într-o cameră 
cu 3 paturi 25 euro de persoană pe noapte , în cameră dubla - 30 euro, camera single - 50 de euro 
pe noapte . 
Numărul de camere este limitat . 

 
8. Taxa de participare: 
Marii maeştri internationali si maeştri internationali sunt scutiţi de taxa de participare, pentru 
băieți și fete sub 12 ani - 50 de lei, pentru sportivi turneul "A" - 300 de lei, turneul "B" - 100 lei.  
9. Contacte şi oferte 
Ofertele de participare la turneu sunt acceptate până la 20 martie la adresa de e-mail: 
arbitrchess@mail.ru. 
În oferte, vă rugăm să indicați numele, prenumele, anul nașterii, categoria, ELO participanților, 
precum și numele, prenumele antrenorilor, persoanelor însoțitoare pentru rezervări hoteliere.  
Adrese de contact: arbitrchess@mail.ru, valeriu_c@inbox.ru, tel/ fax +373 22237672, mob. 
+373 79576586                                                                                                                          
10.Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a face schimbări în regulament pînă la 
începutul primei runde.  
                                                                                     

                                                                                                        Comitetul organizatoric 
                                                                                                    
 

 


