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”

EDIȚIA a XVI-a din 16.05.2020

ANUNŢ IMPORTANT!!!
Din motive obiective generate de suspendarea organizării unor activităţi/concursuri/manifestări colective
şcolare sau extraşcolare, conducerea şcolii noastre împreuna cu organizatorii au hotărât amânarea concursului
de şah pentru luna mai 2020.
Concursul Județean de şah se va desfășura în ziua de 16 mai 2020, începând cu ora 9.00 la Școala
Gimnazială “Ion Simionescu” Iasi, Calea Galata Nr. 4, Iași.

VĂ MULŢUMIM PRNTRU ÎNŢELEGERE!

Concurenții vor fi prezenți la ora 8,30, 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 şi I – VI din judeţul Iaşi.
Se vor organiza urmatoarele categorii de concurs:
- Fete - clasele pregătitoare
- Băieţi - clasele pregătitoare
- Fete - clasele I – II
- Băieţi - clasele I – II
- Fete - clasele III – IV
- Băieţi clasele III – IV
- Fete - clasele V – VI
- Băieţi clasele V – VI

Condiţii de participare:
Jucătorii participanţi la competiţie trebuie să fie elevi şi eleve din clasele pregătitoare şi clasele I – VI,
care să nu fie legitimaţi la un club sportiv sau asociaţie sportivă.
Fiecare conducător/însoţitor va prezenta pentru fiecare concurent/jucător un carnet de elev cu fotografie
şi un tabel oficial care să cuprindă: numele, prenumele, data şi locul naşterii, unitatea de învăţământ, clasa şi
ştampila unitătii de învăţământ.Documentul va fi semnat şi parafat de către directorul şcolii.
Arbitrii principali şi arbitrii asistenţi de la fiecare categorie de concurs vor fi desemnaţi si pregătiţi de
către organizatorii concursului/competiţiei.
Au drept de participare elevii claselor pregatitoare si din clasele I-VI, fete si baieti, cu o singură condiţie,
să nu fie legitimaţi la Federaţia Română de Şah sau alte asociaţii sportive de şah.
În funcţie de numărul concurenţilor, competiţia se va desfăşura în două etape:
- prima etapă se va desfăşura în sistem turneu cu 3 – 5 runde pentru fiecare concurent/participant la concurs;

- a doua etapă se va desfăşura în sistem eliminatoriu, pentru desemnarea finaliştilor şi câstigătorul concursului.
Programul concursului va fi stabilit de organizatorii concursului şi prezentat la şedinţa tehnica la care
vor participa delegaţii şcolilor participante, arbitrii şi reprezentanţii I.S.J. Iaşi.
Fiecare şcoală va organiza în prealabil preselecţia elevilor/concurenţilor în perioada 02 – 27 martie
2020 şi va trimite la faza judeţeană câte şase participanţi;
Fiecare şcoală participantă se va prezenta la concurs cu un echipaj format din maxim şase elevi şi un
profesor însoțitor, aceștia urmând a fi înscriși în concurs pe baza unui tabel nominal.
Înscrierea la concurs se face pe bază de tabel, care va fi trimis prin e-mail, pe adresa coordonatorilor,
pînă pe data de 31 martie 2020.
Tabelul va conţine: numele şi prenumele elevilor concurenţi, clasa, numele şi prenumele cadrului
didactic instructor, semnătura conducătorului unităţii şi ştampila.
Jucătorii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
- trebuie să fie elevi ai claselor pregătitoare şi I – VI;
- trebuie să provină din unităţile şcolare înscrise la concurs;
- să nu fie legitimaţi la un club de şah sau asociaţie sportivă;
- trebuie să prezinte o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau
medicul unităţii şcolare pentru participarea la concursul de şah.

Date de contact pentru inscriere si alte informatii utile:




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

Desfăşurarea concursului de şah:
Tragerea la sorţi a concurenţilor, formarea perechilor de joc la fiecare rundă, precum şi stabilirea
clasamentelor dupa fiecare rundă se face de către arbitrii principali şi asistenţii desemnaţi/pregătiţi de
organizatorii competiţiei.
În prima etapă a competitiei fiecare concurent joacă 3-5 partide, prin tragerea la sorți de către arbitrii
principali desemnați de organizatorii concursului.
- înaintea începerii rundei, arbitrul verifică așezarea corectă la mese a concurenților, a tablei de joc, pieselor și
existența fișelor pentru consemnarea rezultatelor;
- orice problemă apărută în timpul unei partide trebuie comunicată direct arbitrului, fără tulburarea liniștii
din sala de joc ;
- fiecare partidă de şah dureaza 15-20 minute, în funcţie de numărul participanţilor la fiecare categorie de
concurs.
- câştigă 2 puncte, jucatorul care pâna la expirarea timpului de joc a dat şah – mat.Dupa expirarea timpului se
adună punctele pieselor de şah rămase pe tabla de joc( regina – 9 puncte, turnul – 5 puncte, calul şi nebunul – 3
puncte, pionul – 1 punct).Jucătorul care acumulează cele mai multe puncte pe tabla de joc primeşte un punct.
Dacă este egalitate fiecare jucător va primi 0.5 puncte.Punctajul se consemnează în fişele de concurs de către
profesorii asistenţi împreună cu jucătorii.
- la realizarea clasamentului final principalul criteriu reprezintă numărul de puncte acumulate în cele 3 – 5
partide , în caz de egalitate la departajarea concurenţilor se va ţine seama de urmatoarele: numărul de partide
câstigate prin şah – mat şi varsta. Dacă egalitatea se menţine atunci se joacă o partidă pentru departajarea
concurenţilor cu o durata de timp stabilită de arbitrii principali.
- alte situaţii de joc apărute pe parcursul desfăşurării partidelor: neprezentarea unui jucator, eliminarea
adversarului de către arbitru principal, mutări incorecte sau ilegale, “pat”, cedarea partidei, convenirea remizei.
- la încheierea fiecarei partide şi primei etape de joc, arbitrul principal şi toţi jucătorii verifică rezultatul şi
clasamentul final.

În timpul desfăşurării concursului menţinerea disciplinei de joc este obligatorie.Jucătorii trebuie să
păstreze liniştea şi să fie decenţi, nu au voie să se consulte cu nimeni în timpul jocului şi nici nu au voie să
consulte materiale şahiste.
În a doua etapă a competiţiei se califică primii 8 concurenţi de la fiecare categorie care vor juca pentru
desemnarea câstigătorilor în sistem eliminatoriu ( 8 – 4 – 2 – câştigătorul categoriei de concurs);
- fiecare partidă de şah durează 20 – 30 minute, în functie de categoria de concurs şi decizia arbitrilor principali/
organizatorilor.
- stabilirea perechilor de joc la fiecare rundă precum şi realizarea clasamentului final se face de către arbitrii
principali desemnaţi şi pregătiţi de organizatorii concursului.
- jucătorii eliminaţi pe parcursul acestei etape asteaptă în sălile special amenajate până la organizarea festivităţii
de premiere.
Realizarea clasamentului final şi stabilirea premiilor:
- Locul 1/Premiul I este atribuit jucătorului care castigă finala la fiecare categorie de vârstă.
- Locul 2/Premiul II este atribuit finalistului.
- Locul 3/Premiul III este atribuit jucătorilor învinşi de finalişti.
- Menţiune pentru jucătorii cei mai bine clasaţi la fiecare categorie de joc.

Măsuri organizatorice:
- În spaţiul de joc au acces jucătorii, arbitrii principali, asistenţii, reprezentanţii inspectoratului scolar si
organizatorii/observatorii concursului.
- Jucătorii sunt obligaţi să aibă o conduită sportivă corectă, să nu discute cu adversarii sau coechiperii în timpul
jocului de şah.
- Jucătorii sunt obligaţi sa respecte Regulamentul jocului de şah şi Codul de etică şahistă.
- Pentru orice sesizare jucătorii se vor adresa arbitrilor principali şi asistenţilor care vor lua deciziile în prezenţa
tuturor jucătorilor/participanţilor.
- Nerespectarea dispoziţiilor date de arbitru principal în legătura cu desfăşurarea regulamentară a unei partide
poate conduce la pierderea meciului sau eliminarea din concurs.

