
 

     ETAPA  JUDEŢEANĂ  A CAMPIONATULUI  NAŢIONAL  ŞCOLAR  DE  ŞAH 

INDIVIDUAL PENTRU ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR,GIMNAZIAL ȘI LICEAL 
 
 
 

 

Competiţia este organizată cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi a Federaţiei Române 

de Şah 

 

1. Duminică, 19 mai 2019, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, cu sprijinul Asociaţiei Judeţene 

de Şah Vaslui şi a Cercului de şah de la Palatul Copiilor Vaslui organizează la Şcoala 

Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui etapa judeţeană a Campionatului Naţional Şcolar de Şah 

individual pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal.  

 

2. PARTICIPANŢI: Toţi jucătorii participanţi la competiţie trebuie să fie elevi din clasele I-IV ( 

învăţământ primar ), V – VIII ( învăţământ gimnazial ), sau IX – XII ( învăţământ liceal ), 

indiferent dacă sunt legitimaţi sau nu la F.R. Şah. 

 

3. DREPTUL DE PARTICIPARE ÎN ETAPA JUDŢEANĂ: Unităţile de învăţământ vor 

participa cu un singur elev la fiecare categorie de vârstă ce s-a calificat la etapa judeţeană şi 

trebuie să fie atestat medical pentru practicarea şahului. Categoriile vor fi: clasa I, clasa a II – a, 

clasa a III – a, clasa a IV – a, clasa a V – a, clasa a VI – a, clasa a VII – a, clasa a VIII – a, clasa a 

IX – a, clasa a X – a, clasa a XI – a şi clasa a XII – a. La fiecare categorie jucătorii vor juca 

numai cu jucători din categoria lor.  

 

4. SISTEMUL DE JOC: Turneu sau elveţian 5 runde, în funcţie de numărul de participanţi.  

 

5. TIMP DE JOC: 30 minute pentru fiecare jucător. Folosirea ceasului de control al timpului de 

gândire este obligatorie. 

 

6. ARBITRAJUL: Brigada de arbitri este formată din: dl. Baban Cătălin, dl. Ursan Marius şi dl. 

Grosu C. Constantin 

 

7. ŞEDINŢA TEHNICĂ: Dumunică, 19 mai 2019, ora 09,30, la Şcoala Gimnazială „Vasile 

Alecsandri” Vaslui 

 

8. FESTIVITATEA DE PREMIERE: La 30 min. după ultima rundă. Vor exista 12 campioni 

judeţeni la masculin şi 12 campioane judeţene la feminin. 

 

9. ETAPA FINALĂ: Campionii judeţeni vor avea dreptul să participe la etapa finală a 

Campionatului Naţional Şcolar de Şah Individual pentru elevii din învăţământul primar, 

gimnazial şi liceal ce se va organiza până la sfârşitul lunii iunie.  

 

10. CERERE DE ÎNSCRIERE: Pentru înscrierea la etapa judeţeană se va completa de către 

conducerea structurii şcolare o cerere de înscriere care va cuprinde următoarele date: a). 

Denumirea completă a unităţii de învăţământ; b). Adresa, telefon, fax, e-mail; c). Componenţa 

nominală a elevilor, pe clase; d). Persoane de contact cu nr. telefon; e). Data completării, 

semnătura şi ştampila unităţii de învăţământ. 

 

Persoană de contact-Prof. Grosu Constantin-tel.0751788475 , e-mail grosu_74@yahoo.com 


