REGULAMENT TURNEU DE ŞAH RAPID by RAMADA CLUJ
24 februarie 2018 Cluj-Napoca, Ediţia I
Ȋnscrierea și participarea la Turneul Ramada presupune implicit acceptarea prezentului regulament. Jucӑtorii nu pot invoca necunoașterea
regulamentului. Ȋncӑlcarea acestuia poate duce la pierderea partidei sau la eliminarea din concurs. Prezentul regulament se va afișa pe
website-ul oficial www.pegascluj.ro și la faţa locului.
I. Organizator
I.1. Concursul de șah rapid Ramada Open este organizat de C.S. Pegas Cluj, reprezentat de Marcu-Lӑpӑdat Alin.
I.2. Ramada Open va avea loc în 24 februarie 2018, în sӑlile Akantus și Ferdinand ale Hotelului Ramada Cluj-Napoca.
I.3. Adresa locaţiei: Hotel Ramada, Calea Turzii nr. 43-49, Cluj-Napoca
II. Sistem, ritm de joc
II.1. Concursul are o singurӑ secţiune deschisӑ tuturor participanţilor, fӑrӑ limitӑ de vârstӑ sau rating.
II.2. Sistem: elveţian
II.3. Nr. de runde: 9
II.4. Ritm de joc: 12 minute +5sec/mutare
III. Program
III.1 Concursul se va desfӑșura în data de 24.02.2018 dupӑ urmӑtorul program:
8:30 – 9:30 Confirmarea participӑrii și plata taxei de participare
9:30 – 10:00 Şedinţa tehnicӑ
10:00
Rundele 1-4
13:00 – 14:30 Pauza de prânz
14:30
Rundele 5-9
19:00
Festivitatea de premiere
III.2. Durata pauzei și ora de începere a Rundei 5 vor fi anunţate la începutul Rundei 4.
III.3. Ȋn funcţie de cum decurge concursul,organizatorul poate decide modificarea programului.

IV. Condiţii de participare
IV.1. Orice jucӑtor român care dorește sӑ se înscrie în concurs trebuie sӑ fie legitimat la o structurӑ sportivӑ afiliatӑ FRŞ sau, dacӑ nu sunt
legitimaţi, sӑ depunӑ actele necesare legitimӑrii pânӑ la începerea primei runde.
IV.2. Jucӑtorii trebuie sӑ aibe viza anualӑ plӑtitӑ.
IV.3. Jucӑtorii strӑini care doresc sӑ participe trebuie sӑ deţinӑ ID FIDE.
V. Ȋnscrierea în concurs
V.1. Numӑrul de participanţi este limitat de capacitatea sӑlilor.
V.2. Dacӑ va fi cazul, organizatorul va anunţa atingerea pragului maxim de jucӑtori înscriși și va refuza restul cererilor de înscriere.
V.3. Procedura de înscriere este urmӑtoarea:
 Ȋn prima fazӑ se contacteazӑ organizatorul prin e-mail pegascluj@gmail.com sau prin formularul de înscriere de pe www.pegascluj.ro
și se solicitӑ înscrierea în concurs.
 Dacӑ organizatorul acceptӑ înscrierea, jucӑtorul va plӑti taxa de participare conform instrucţiunilor organizatorului, de preferat în
contul bancar al C.S. Pegas Cluj și va trimite pe-email dovada plӑţii.
V.4. Atât solicitӑrile de înscriere cât și trimiterea dovezii plӑţii se pot face pânӑ la 22.02.2018.
V.5. Organizatorul își rezervӑ dreptul de a refuza înscrierea oricӑrui jucӑtor.
V.6. Ȋnscrierea este consideratӑ finalizatӑ doar dupӑ plata taxei de participare. Un jucӑtor care se înscrie și plӑtește taxa de participare va avea
întâietate în faţa unui jucӑtor care s-a înscris mai devreme, dar nu a plӑtit taxa de participare.
VI. Taxa de participare
VI.1. Taxa de participare este:
 60 lei – pentru plata taxei pânӑ la data de 20.02.2018 (inclusiv)
 80 lei – pentru plata taxei dupӑ aceastӑ datӑ, inclusiv la ședinţa tehnicӑ
Jucӑtorii cu Rating rapid >2400 nu plӑtesc taxa,dacӑ se înscriu pânӑ la data de 20.02.2018
VI.2. Pentru a beneficia de reducere, taxa se poate plӑti prin transfer bancar sau depunere numerar în cont: Clubul Sportiv Pegas Cluj, str.
Traian Grozӑvescu nr. 4-6, ap.8 Cluj-Napoca CF: 26943848; IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 7044 9059, deschis la Banca Româneascӑ.
VI.3. Jucӑtorii care plӑtesc taxa redusӑ în contul bancar au obligaţia de a trimite prin e-mail o copie a mandatului de platӑ pânӑ la
20.02.2018, în caz contrar plata nu va fi luatӑ în considerare!
VII. Premii
VII.1. Premiile sunt cele afișate în prospect.
VII.2. Sumele oficiale sunt în lei. Sumele în euro care apar pe diverse prospecte în alte limbi sunt doar orientative.
VII.3. Premiile se vor impozita conform legilor din România. Conform Noului Cod Fiscal 2018, premiile obţinute de jucӑtorii români se vor
impozita cu 10% din venitul net, iar premiile obţinute de jucӑtorii strӑini se vor impozita cu 16% din venitul brut.

VII.4. Pentru cele 10 locuri din clasamentul general se va aplica sistemul Hort, la un numӑr de jucӑtori egali cu numӑrul premiilor anunţate.
VII.5. Premiile nu sunt cumulabile. Se va lua automat premiul cel mai mare.
VII.6. Premiile se pot acorda doar la festivitatea de premiere. Un jucӑtor care nu se aflӑ în salӑ în momentul decernӑrii premiului sӑu, pierde
dreptul de a lua premiu.
VII.7. La ridicarea premiului, jucӑtorul în cauzӑ trebuie sӑ prezinte o carte de identitate sau pașaport.
VIII. Criterii de departajare
VIII.1. Criteriile de departajare în cazul egalitӑţii de puncte sunt urmӑtoarele:
1. Victorie directă (mica diagramă)
2. Buchholz tăiat 1 (se elimină din calcul adversarul cu cel mai mic punctaj)
3. Buchholz calculat pentru toţi adversarii
4. Sonneborn
5. Cele mai multe negre
VIII.2. Criteriile de mai sus vor fi folosite în ordinea datӑ, fӑrӑ tragere la sorţi.
IX. Arbitraj
IX.1. Arbitrul principal al concursului va fi IA Chirilӑ Radu-Cӑtӑlin. Arbitrii de sector vor fi Toma-Andreica Alin și FA Raţ Dan-Ovidiu.
IX.2. Ȋn funcţie de numӑrul de participanţi,organizatorul poate desemna și alţi arbitrii de sector.
IX.3. Nu se va alcӑtui comisie de apel. Un jucӑtor nemulţumit de decizia unui arbitru de sector poate face apel doar la arbitrul principal, a
cӑrui decizie rӑmâne definitivӑ.
X. Telefoanele mobile/dispozitive electronice
X.1. Ȋn timpul partidelor, jucӑtorii care au asupra lor telefoane mobile, tablete sau orice dispozitive electronice trebuie sӑ le ţinӑ într-o pungӑ
de plastic pe masa de joc, complet închise. Pungile vor fi puse la dispoziţie de cӑtre organizatori.
X.2. Jucӑtorii nu au voie sӑ umble la pungӑ pânӑ la terminarea partidei, sau fӑrӑ acordul arbitrului.
XI. Altele
XI.1. Timpul de așteptare este egal cu timpul pe care un jucӑtor îl are la dispoziţie, adicӑ 12 minute + 5sec.
XI.2. Se poate lua un bye (0.5 p) în prima rundӑ. Dacӑ un jucӑtor are nevoie de unul sau mai multe bye-uri în oricare din rundele 2-9, se pot
acorda, însӑ în acest caz nu se acordӑ 0.5 p, ci 0 p.
XI.3. Un jucӑtor care nu a plӑtit taxa de participare nu poate solicita bye în prima rundӑ.
XI.4. Un jucӑtor care absenteazӑ de la o rundӑ fӑrӑ sӑ fi anunţat arbitrul în prealabil, va fi eliminat din concurs.
XI.5. Este responsabilitatea învingӑtorului (sau a ambilor jucӑtori în caz de remizӑ) de a anunţa rezultatul unei partide. Dacӑ rezultatul nu
este anunţat de niciunul din cei doi jucӑtori, se va considera cӑ ambii au pierdut partida.

