
                         
       

                                                            REGULAMENTUL  
CAMPIONATULUI REPUBLICII MOLDOVA LA ŞAH CLASIC 

(masculin și feminin) 
 

I.Scopul şi sarcinile Campionatului: 
- popularizarea şahului în Republica Moldova; 
- ridicarea nivelului de joc a şahiştilor de performanţă; 
- determinarea celor mai buni sportivi pentru completarea Lotului Naţional de Şah. 

 
II. Modul, perioada şi locul de desfăşurare a Campionatului  

          Competiţiile au loc  în conformitate cu Regulile FIDE, în sistem circular, control de timp : 90 min la 40 
de mutări + 30 min pînă la sfîrșitul partidei cu adaos 30 sec. începînd cu prima mutare. 
        Se interzice de a propune remiză pînă la mutarea 30 - a. 
          Locul de desfăşurare:  Clubul Republican de Şah şi Joc  de Dame 
                                               (Str. Şciusev, 111, Chişinău. Tel/fax: 022 23 76 72). 
          Perioada: 27 ianuarie – 06 februarie 2015. 
          Deschiderea Campionatului  şi prima rundă : 27 februarie, ora 14.30. 
 

    III. Participanţii Campionatului 
        La Campionat se admit 12 sportivi în turneul masculin şi 12 sportive în turneul feminin conform listei 
aprobate de Federaţia de Şah. 
 
                    IV. Determinarea învingătorilor 
       Învingătorii turneelor se determină după numărul de puncte, acumulate în clasament. Criterii de partajare: 

a) Sistemul de coeficiente Bergher; 
b) Rezultatul partidelor dintre pretendenţi; 
c) Numerele  de victorii, obţinute de concurenţi.  

  
                V. Condiţiile administrativ - financiare  
       Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova suportă cheltuielile de organizare a 
Campionatului, masa şi  cazarea  participanţilor,  premierea învingătorilor  conform devizului de cheltuieli 
aprobat. Federația de Șah  a Republicii Moldova suportă cheltuielile de premiere a învingătorilor  conform 
devizului de cheltuieli aprobat. 
      Cheltuielile de drum ale participanţilor etc le suportă organizaţiile, care îi deleghează.  
  
                    VI. Condiţii de premiere 
       Campionii  Republicii Moldova la şah din a.2015  obțin dreptul de a participa la campionatele Europene 
din 2015.  
       Premii: 
 Masculin: 
locul I –  7000  lei, locul II – 5000 lei, locul III – 3000  lei,  locul IV – 2000 lei, locul V – 1000 lei. 
 Feminin:  
locul I –  4000  lei, locul II – 2500 lei, locul III – 1500  lei,  locul IV – 1000 lei, locul V – 500 lei 
        Pentru locurile de pe podium se vor asigura  medalii şi diplome. 
 
 
 


