Centrul Cultural Bușteni AUREL STROE
și
A.C.S. Șah Club “C&C” Bucureşti
Vă invită la

Cupa AUREL ZAMORA
Turneu de șah rapid
Perioada: 22-24 iulie 2016
Loc de desfăşurare: Orașul Bușteni, Centrul Cultural AUREL STROE
Av. Aurel Zamora este unul dintre veteranii șahului românesc (născut pe 10 octombrie 1932),
participant activ la numeroase turnee (mai ales de șah rapid) organizate în toată țara. Ca mulți alți amatori
de șah, profesia l-a obligat să întrerupă activitatea șahistă, hobby pe care l-a reluat mult după vârsta de 70
de ani. Acesta este și motivul pentru care turneul de față, care va avea loc exclusiv din inițiativa și cu
sprijinul domnului Aurel Zamora, acordă o atenție deosebită categoriei seniorilor șahului românesc dar și
copiilor și juniorilor pentru care este un turneu de pregătire în vederea campionatelor naționale pe echipe.
Participant fără veleități de câștigător în turnee, domnul Zamora păstrează cu plăcere diplomele de
participare (acolo unde s-au acordat) pe care le-a primit. De aceea, deși turneul este open, ne-am decis ca
fiecare jucător să primească o diplomă de participare și o medalie de finisher.
Nu este important să câștigi ci să participi! A spus-o Pierre de Coubertin și marea majoritate a
concurenților se ghidează și astăzi după acest citat. Pentru aceasta merită și ei o premiere, chiar și
simbolică!
Detalii tehnice și organizatorice
Ritm de joc : 15’ plus 12” începând cu mutarea 1/partidă/jucător.
Sistem de joc: Elveţian 9 runde
Omologare : rezultatele vor fi trimise la FIDE pentru calculul variației elo șah rapid. Sportivii vor trebui să
aibă vizele FR Şah achitate la zi precum și viza medicală.
Taxa de participare: 50 lei/jucător cu înscriere pe e-mail până la data de 20 iulie 2016 şi 70 lei/jucător după
această data sau în ziua concursului (doar în limita locurilor disponibile).

Premii:
Clasament general
I. 600 lei
II. 400 lei
III. 300 lei
IV. 200 lei
V. 100 lei
Seniori 50 ani ( născuți în anul 1966 sau înainte)
I. 200 lei II. 100 lei
III. 50 lei
Seniori 65 ani (născuți în anul 1951 sau înainte)
I. 200 lei II. 100 lei
III. 50 lei
Seniori 75 ani (născuți în anul 1941 sau înainte)
I. 200 lei II. 100 lei
III. 50 lei
Diferență pozitivă între performanță și elo jucător
I. 200 lei II. 100 lei
III. 50 lei
Copii și juniori U8, U10, U12 și U14 : se acordă medalie, diplomă și cupă pentru primul loc, medalie
și diplomă pentru locurile 2 și 3. Prima fată U8, U10, U12 și U14 primește medalie, diplomă și cupă,
locurile 2 și 3 primesc medalie și diplomă.
Premiile sunt în valoare netă, nu sunt cumulabile și sunt garantate indiferent de numărul de
participanți. Ridicarea premiului se face doar personal în cadrul festivității de premiere. Se acordă cupa
AUREL ZAMORA pentru câștigătorul clasamentului general, trofee pentru primii trei clasați ai fiecărei
secțiuni, medalii de finisher și diplome de participare pentru toți jucătorii.
Întârzierea permisă : 15 minute de la startul rundei. Cu condiția să anunțe arbitrul până la terminarea
rundei precedente, jucătorii pot să ceară 2 bye-uri cu remiză în primele 7 runde.
Criterii de departajare : în cazul egalităţii de puncte între doi sau mai mulţi jucători, se vor aplica
următoarele criterii de departajare :
1. Scorul progresiv
2. Sonneborn
3. Bucholtz
Program de joc :
Vineri 22 iulie 2016 până la ora 18.00 confirmarea înscrierilor prin plata taxei de participare (jucătorii care
s-au înscris pe e-mail și nu confirmă până la această oră participarea vor fi scoși din lista de start).
Vineri 22 iulie 2016
18.30 ședința tehnică
Vineri 22 iulie 2016
19.05 runda 1
Sâmbătă 23 iulie 2016
10.05 rundele 2-4
Sâmbătă 23 iulie 2016
16.05 rundele 5-7
Duminică 24 iulie 2016
10.05 rundele 8-9
Duminică 24 iulie 2016
13.00 festivitatea de premiere
Cazare și masă: Participanții se pot caza și pot servi masa la libera alegere, în oricare unitate de profil din
Bușteni.
Arbitrajul: va fi asigurat de IA Chirilă Radu-Cătălin şi Coman Victor-Florin
Materiale de joc: organizatorii asigură materiale de joc (table, ceasuri, seturi piese), condiții foarte bune de
joc privind temperatura, luminozitatea, mobilierul și spațiul de care dispune fiecare jucător. În timpul rundei
jucătorii au la dispoziție cafea, apă minerală și plată.
Înscrieri : se vor face numai pe e-mail la adresa cupazamora@gmail.com (alte relații pot fi primite telefonic
la 0722.266.584). Înscrierile vor trebui confirmate prin plata taxei de participare cu cel puţin 1 oră înainte de
startul primei runde.
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG LA BUȘTENI !

