Şcoala Gimnazială Ion Simionescu Iaşi
Str. Calea Galata, nr. 4
Tel./ fax: 0232 227496
E-mail: scoala34_iasi@yahoo.com

CONCURSUL ȘCOLAR JUDEŢEAN DE ŞAH

„MEMORIALUL

MIHAIL SADOVEANU”

Aprobat de I.Ş.J. Iaşi, în C.A.E.J. 2019, poziţia 115
REGULAMENT DE ORGANIZARE EDIȚIA a XV-a din 13.04.2019
Concursul Județean se va desfășura în ziua de 13 aprilie 2019, începând cu ora 9.00 la Școala
Gimnazială “Ion Simionescu” Iasi, Calea Galata Nr. 4, Iași. Concurenții vor fi prezenți la ora 8,40, cu tabla
de șah proprie.
Finaliștii fiecărei categorii, clasați pe primele trei locuri, vor primi diplome cu premii din partea I.S.J.
Iași. Toți concurenții vor primi diplome de participare, iar cadrele didactice însoțitoare vor primi adeverințe de
participare.
La acest concurs participă elevii claselor pregătitoare – IV și V-VI din judeţul Iaşi. Se vor organiza
şase categorii de concurs:
- Fete: clasele pregătitoare – II
- Băieţi: clasele pregătitoare – II
- Fete: clasele III – IV
- Băieţi: clasele III – IV
- Fete: clasele V – VI
- Băieţi: clasele V – VI
Conditii de participare:
- fiecare şcoală va organiza în prealabil preselecţia in perioada 15-31 martie 2019 şi va trimite la faza judeţeană
cinci concurenţi;
- fiecare şcoală participantă se va prezenta la concurs cu un echipaj format din maxim cinci elevi şi un profesor
însoțitor, aceștia urmând a fi înscriși în concurs pe baza unui tabel nominal.
- înscrierea la concurs se face pe baza fișei de înscriere, care va fi trimisă prin e-mail, pe adresa
coordonatorilor, pînă pe data de 10 aprilie 2019. Fișa de înscriere va conţine: numele şi prenumele elevilor
concurenţi, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic instructor, semnătura conducătorului unităţii şi
ştampila.
Date de contact:
 Unitate şcolară: tel. 0232 227496, e-mail scoala34_iasi@yahoo.com;
Persoane de contact:




Prof. înv. primar: Tudosă Mihaiela - Telefon: 0728041241
E-mail: mihaielatudosa@yahoo.com
Prof. înv. primar Istrate Nicoleta - Telefon: 0770953948
E-mail: nickistrat@yahoo.com
Prof. Tofan Vlădeanu Gheorghe - Tel. 0721251967
E-mail: geotofan@yahoo.com

Desfasurarea concursului de sah:
- în prima etapă, fiecare concurent joacă 3-5 partide în sistem elvețian prin tragerea la sorți de către arbitrii
desemnați de organizatorii concursului;
- înaintea începerii rundei, arbitrul verifică așezarea corectă la mese a concurenților, a tablei de joc și pieselor,
precum și existența fișelor pentru consemnarea rezultatelor;
- orice problemă apărută în timpul unei partide trebuie comunicată direct arbitrului, fără tulburarea liniștii
din sala de joc ;
- la încheierea partidei, arbitrul principal si cei doi jucători consemnează rezultatul;
- în a doua etapă a competiţiei se califică primii 8 concurenţi de la fiecare categorie şi se joacă în sistem
eliminatoriu( 8-4-2-câştigătorul categoriei);
- partidele din a doua etapă se pot juca în ritmul şahului - rapid cu ajutorul ceasului (cu acordul organizatorilor
şi a profesorilor însoţitori).
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