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CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ŞI TINERET 

 
REGULAMENTUL 

de organizare și desfășurare 

a Competiţiei Naționale „În Lumea Șahului”   

 

I. OBIECTIVE GENERALE: 

 Popularizarea șahului; 

 Stimularea și promovarea interesului pentru studiul șahului; 

 Motivarea implicării copiilor și tinerilor în activităţi sportive. 

 

II. LOCUL ŞI PERIOADA DESFĂŞURĂRII: 

29–31 martie 2019, în incinta Centrului Republican pentru Copii şi Tiner (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt,  

nr. 169). 

 

III. ORGANIZATOR: 

 Centrul Republican pentru Copii şi Tineret. 

 

IV. CERINŢELE ŞI CONDIŢIILE PENTRU PARTICIPANŢI:  

Se admit echipele din instituţiile de învăţământ preuniversitar, cluburi sportive, centre de creație,  

asociaţii obşteşti din Republica Moldova care practică șahul. 

Competiţia se va desfăşura pe echipe și individual în categoria de vârstă: anul naşterii 2004-2006. 

Componenţa echipei: 3 băieți, 1 fată, 1 antrenor. 

 

V. MODALITATEA DESFĂȘURĂRII: 

Jocurile se desfăşoară în conformitate cu regulile de șah. Sistemul de concurs este stabilit de Colegiul  

de Arbitri în dependenţă de numărul de echipe participante.  

 

VI. PROGRAMUL COMPETIȚIEI 

29.03.2019 

14:00–14:45  Comisia de validare; 

14:45–15:00  ședința reprezentanților; 

15:00–15:30  deschiderea solemnă a competiției; 

15:30–18:00  competiție între echipe. 

30.03.2019 

09:00–13:00 competiție între echipe; 

13:00–18:00 competiții individuale. 

31.03.2019 

09:00–13:00 competiții individuale; 

13:30–14:00 decorarea; 

De la 14:00 plecarea participanților. 



 

VII. PREMIEREA:  

Competiția Națională „În Lumea Șahului” este jurizată de Colegiul de Arbitri. 

Echipa deţinătoare a locului I în Competiția Națională „În Lumea Șahului” va fi premiată cu Cupă și  

Diplomă, participanții – cu medalii și diploma de gradul I. 

Echipele deţinătoare a locurilor II şi III în Competiția Națională „În Lumea Șahului” vor fi premiate cu  

Diplome, participanţii - cu medalii şi diplome de gradul respectiv. 

Participanții deţinători ai locului I în Competiția Națională „În Lumea Șahului”, concurs individual, vor  

fi premiați cu Cupe, diplome de gradul I și medalii. 

Participanții deţinătorii ai locului II şi III în Competiția Națională „În Lumea Șahului”, concurs  

individual, vor fi premiați cu diplome de gradul respectiv și medalii. 

 

VIII. CONDIȚIILE FINANCIARE: 

Cheltuielile de organizare, desfășurare și premiere vor fi suportate de către organizator. 

Cheltuielile pentru deplasarea echipelor și participanților la competiție (drumul tur-retur, cazare și  

alimentație) vor fi suportate de organizațiile care deleagă echipele.  

CRCT oferă (la cerere) servicii de cazare și alimentație contra cost. 

 

IX. TERMENUL DE PREZENTARE A OFERTELOR 

Ofertele prealabile de participare vor fi depuse până la 27 martie 2019, la adresa electronică  

berg0269@mail.ru, telefonul de contact: 022856224, 068327424 – Iurie Berlinschii. 

Echipele și participanții veniți la competiţie trebuie să prezinte Comisiei de validare următoarele acte:  

 Oferta de participare semnată şi aprobată de către conducătorul instituţiei şi medic (anexa 1); 

 Certificatul de naştere sau buletinul de identitate (în original și copie) pentru fiecare participant; 

 Copia buletinului de identitate al antrenorului; 

 Carnetele de categorii. 

 

 

Notă: REGULAMENTUL RESPECTIV POATE FI CONSIDERAT INVITAŢIE OFICIALĂ 

PENTRU  PARTICIPARE LA COMPETIŢIE 
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Anexa 1 

 

Către Centrul Republican pentru Copii și Tineret 
 

OFERTA 

pentru participarea la Competiția Națională „În Lumea Șahului”, 29–31.03.2019 

de la ______________________________________________________ 
/denumirea instituției, clubului, etc./ 

 

Nr. 

d/o 
Numele, Prenumele participanților Sex  Data nașterii 

Viza 

medicului 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Admiși _____ participanți 

 

Medicul ______________ /______________________/ 
/semnatură/                                        /N. P./ 

 

Antrenorul ______________ /______________________/ 
/semnatură/                                        /N. P./ 

 

Directorul ______________ /______________________/ 
/semnatură/                                        /N. P./ 

 

 

 

 

 

P.S. 
/medicului/ 

 

P.S. 
/organizației/ 


