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MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

  

 Nr._______/___________2017                     Nr.__________/___________2017                      Nr.__________/___________2017 
                      

 
 

 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 
 

privind organizarea Campionatului Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta 

Polihroniade”, pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal – echipe 

mixte, ediţia 2017-2018 
 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE (M.E.N.), cu sediul în Bucureşti, str. Gen. 
Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti, instituţie denumită în continuare M.E.N., 
reprezentat de domnul Liviu Marian POP, în calitate de MINISTRU, 
 
 

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV „ELISABETA POLIHRONIADE”, cu sediul în Bucureşti, Calea 
Victoriei 102-108, bl. Alba, sc. A, et. 3, ap. 8, sector 1, instituţie denumită în continuare 
A.C.S. „ELISABETA POLIHRONIADE”, reprezentată de domnul Emil-Dănuț GABĂR, în 
calitate de PREȘEDINTE, 
și 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ȘAH, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, 
instituţie denumită în continuare F.R. Şah, reprezentată de domnul Sorin-Avram 
IACOBAN,  în calitate de PREȘEDINTE,  
 

numite în continuare în mod individual ca „parte” şi în mod colectiv „părţi”, au 
convenit la încheierea prezentului protocol de colaborare, cu respectarea următoarelor 
clauze: 

 

 

 

I. SCOPUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

         Prezentul protocol are drept scop asigurarea cadrului dezvoltării continue, a 

organizării şi funcţionării performante a sistemului naţional de educaţie fizică şi sport, a 

aplicării corecte a prevederilor legale în vigoare, în vederea obţinerii următoarelor 

deziderate majore :  

a. România -  o ţară cu o populaţie sănătoasă şi viguroasă;  

b. România - o ţară cu o populaţie, având o educaţie şi o capacitate de comunicare 

interumană exersată inclusiv prin practicarea sportului; 

c. România - o ţară de excelenţă vizibilă în lume prin valorile sale sportive de 

excepţie. 

http://www.frsah.ro/index.php?action=listingview&listingID=663


                                          
 
                                                
                                                                                
                                                                                         

3 
 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

  

  

 II. OBIECTUL PROTOCOLULUI DE COLABORARE 

Art.1. Organizarea Campionatului Național Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade”, 
pentru elevii din învățământul primar, gimnazial şi liceal – echipe mixte, ediţia 2017-2018.  
 

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

Art. 2. MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE, prin DIRECŢIA GENERALĂ EVALUARE ȘI 
MONITORIZARE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR: 

a. Informează toate inspectoratele școlare, cu privire la începerea campionatului 
național școlar de șah „Elisabeta Polihroniade”, pentru elevii din învățământul 
primar, gimnazial şi liceal – echipe mixte, ediţia 2017-2018; 

b. Asigură, prin inspectoratele școlare, transmiterea documentelor oficiale tuturor 
unităţilor de învăţământ de nivel primar, gimnazial şi liceal; 

c. Desemnează reprezentanţii instituţiilor din subordine – inspectorate şcolare, care vor 
face parte, în calitate de membrii, din comisiile de organizare judeţene ce susţin 
Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade” și Federația Română de Șah în 
organizarea competiției şi solicită participarea acestora la şedinţele tehnice; 

d. Asigură, prin inspectoratele școlare, locul de desfășurare a competițiilor (etapelor 
locale și județene), prin punerea la dispoziție a sălilor de concurs; 

e. Asigură, prin inspectoratele școlare, înscrierea participanților; 
f. Organizează, prin inspectoratele școlare, etapele locale și județene ale competiției; 
g. Asigură promovarea online a competiției pe website-ul M.E.N.; 

 Art. 3. FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH: 
 a. Oferă consultanță de specialitate organizatorilor; 
 b. Supervizează etapele de calificare; 
 c. Supervizează organizarea finalei competiției; 
 d. Promovează concursul pe website-ul propriu; 

 Art. 4. ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV „ELISABETA POLIHRONIADE”: 
a. Numeşte directorul competiţiei; 
b. Asigură seturi de piese, ceasuri şi table de şah la faza finală şi judeţeană (dacă 

această etapă este organizată de A.C.S. „Elisabeta Polihroniade”); 
c. Suportă cheltuielile aferente participării arbitrilor acreditaţi F.R. Şah la etapa 

naţională; 
d. Asigură, la etapa națională, asistenţa medicală şi suportă cheltuielile aferente; 
e. Asigură, la etapa națională, paza, ordinea şi securitatea participanţilor şi suportă 

cheltuielile aferente; 
f. Gestionează relaţiile cu sponsorii competiţiei; 
g. Suportă costurile de producţie a materialelor publicitare, inclusiv media; 
h. Asigură publicitatea acţiunii prin presa scrisă, radio şi televiziune (două comunicate 

de presă: la lansarea campionatului și la finală), care vor fi transmise principalelor 
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 agenţii de presă, cotidiene, publicaţii sportive, portaluri de ştiri/sport/ 
educaţie/femei); 

i. Pe toate materialele produse (postere, flyere), Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta 
Polihroniade” va menţiona: „Competiţie organizată cu sprijinul  M.E.N. şi F.R. Şah”; 

j. Menţionează, în toate comunicatele de presă distribuite la nivel central şi local, 
numele partenerilor: M.E.N. şi F.R. Şah; 

k. Amplasează bannere proprii M.E.N. şi F.R. Şah în sălile de concurs unde se vor 
desfăşura etapele Campionatului Național Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade”, 
pentru elevii și elevele din învățământul primar, gimnazial şi liceal – echipe mixte, 
ediţia 2017-2018; 

l. Organizează şedinţele tehnice, înaintea fiecărei faze a competiţiei; 
m.  Implementează competiţia în cele 41 de judeţe şi în cele 6 sectoare ale 

municipiului Bucureşti; 
n. Pune la dispoziția unităților de învățământ, pentru elevii participanți la competiție, 

accesul gratuit pe platforma online administrată de ACS Elisabeta Polihroniade. În 
cadrul acestei platforme elevii beneficiază de inițiere, antrenament și pregătire 
pentru participare la campionat; 

o. Organizează festivitatea de premiere; 
p. Asigură premierea concurenţilor şi suportă cheltuielile aferente. 

 
Art.5 Coordonarea competiției: 

(1) Coordonarea şi conducerea competiţiei sunt asigurate de Comisia Mixtă de Coordonare 
din care fac parte următoarele persoane: 
 

1. Alin-Cătălin Păunescu - Director General M.E.N./D.G.E.M.Î.P. 

2. Sorin-Avram Iacoban - Președinte - Federaţia Română de Șah 

3. Emil-Dănuţ Gabăr   - Preşedinte – A.C.S. „Elisabeta Polihroniade” 

4. Magda Melinte  - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Neamț 

5. Emilian Pătru   - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Galați 

6. Titel Iordache  - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Ilfov 

7. Alin Vancea   - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Dolj 

8. Constantin Osain  - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Timiș 

9. Farkas Csaba Istvan   - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Covasna 

10. Simona Sorina Toma  - Inspector școlar de specialitate I.Ş.J. Maramureș 

11. Laurențiu Oprea  - Inspector școlar de specialitate I.Ş.M. București 
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 (2) Organizarea și desfășurarea competiției: 
a. Campionatul Național Școlar de Șah „Elisabeta Polihroniade” se organizează pentru 

elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal și se desfășoară în conformitate cu 
Regulamentul competiţiei, aflat în anexa care face parte integrantă din prezentul 
protocol; 

b. Competiția se va desfăşura în perioada septembrie 2017 – iunie 2018, pe parcursul a 
trei etape: 
Etapa locală: septembrie - octombrie 2017 (stabilirea echipei în fiecare unitate de 
învățământ); 

         Etapa  județeană/sectoare): octombrie 2017 – mai 2018; 
         Etapa  națională: iunie 2018. 
(3) Comisia Mixtă de Coordonare monitorizează organizarea şi desfăşurarea competiţiei 
având următoarele atribuţii principale:  

a) întocmeşte şi răspunde de păstrarea unui dosar al comisiei care va conţine toate 
documentele elaborate cu ocazia desfăşurării competiţiei; 

b) centralizează rezultatele competiţiei, aspectele de organizare şi disciplină şi le 
înaintează părţilor semnatare ale protocolului. 

 
IV. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
     Art.6.  Prezentul protocol este valabil pentru anul școlar 2017-2018. 
     Art.7.  Prezentul protocol intră în vigoare de la data semnării lui de către părţi și îşi 
încetează valabilitatea la sfârșitul anului școlar 2017-2018 sau din momentul în care una 
dintre părţi renunţă la colaborare. Renunţarea la colaborare se transmite, în scris, 
celorlalte părţi semnatare. 
  
V. FURNIZAREA DATELOR 
     Art.8. Datele furnizate în baza prezentului protocol, intră sub incidența următoarelor 
acte normative: 

1. Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 69/2000  privind educaţia fizică şi sportul, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 283/2003 privind aplicarea Programului naţional „Mişcare 

pentru sănătate”; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea regulamentului de punere în 

aplicare a Legii nr. 69/2000; 
5. Hotărârea Guvernului nr.26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației Naționale. 
 

 VI. DISPOZIȚII FINALE 
     Art.9. Orice modificare adusă clauzelor prezentului protocol se face prin act adițional, 
cu acordul părților; 
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      Art.10. Eventualele litigii făcute în executarea prezentului protocol vor fi soluționate 
pe cale amiabilă de către părți. 

Art.11. (1) Prezentul protocol nu presupune nici o contribuție financiară din partea 
M.E.N. 
 (2) La etapa națională sumele aferente cheltuielilor de transport, cazare și diurnă se 
suportă de către unitățile de învățământ cărora le aparțin participanții. 

 Art.12. Prezentul protocol s-a încheiat în 3 (trei) exemplare originale în limba română, 
câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH  

 
PREȘEDINTE, 

Sorin-Avram IACOBAN 
 
 
 
      

SECRETAR GENERAL, 
  Vladimir DANILOV 

 
 
 
 
 
 
 

ASOCIAŢIA CLUBUL SPORTIV 
 „ELISABETA POLIHRONIADE” 

 
PREŞEDINTE, 

Emil-Dănuț GABĂR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
MINISTRU, 

Liviu Marian POP 

 

SECRETAR DE STAT, 

Ariana Oana BUCUR 

 

DIRECŢIA GENERALĂ 
ECONOMICĂ 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

DIRECŢIA JURIDIC 

DIRECTOR, 

Crina Mădălina Ciobanu 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ EVALUARE ȘI MONITORIZARE 
ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR 

 

DIRECTOR GENERAL, 
Alin-Cătălin PĂUNESCU 

 

 

Aviz de legalitate, 

_________________________________ 
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 ANEXĂ  

 

REGULAMENTUL OFICIAL 
Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” pentru elevii din învăţământul 

primar, gimnazial şi liceal – echipe mixte 
Ediţia 2017-2018 

 
 

Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade”, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al 
Federaţiei Române de Şah, organizează, în perioada septembrie 2017 - iunie 2018, Campionatul 
Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe mixte, ediţia 2017-2018, competiție 
destinată elevilor din unităţile de învăţământ primar, gimnazial şi liceal din cele 41 de judeţe şi din 
cele 6 sectoare ale municipiului Bucureşti. 
 
Art.1. Participanţi  
Toţi jucătorii participanţi la competiţie trebuie să fie elevi din clasele I-IV (învăţământ primar), IV-
VIII (învăţământ gimnazial) sau IX-XII/XIII (învăţământ liceal), indiferent dacă sunt sau nu legitimaţi 
la Federaţia Română de Şah. 
Dreptul de intrare în competiţie: 
Fiecare conducător de delegaţie/echipă va prezenta pentru fiecare concurent/jucător un document 
(carnet de elev) cu fotografie şi un tabel oficial cuprinzând: unitatea de învăţământ, numele, 
prenumele, data şi locul naşterii şi clasa concurentului. Documentul va fi semnat şi parafat de către 
directorul şcolii. Fişa de înscriere în etapa naţională  a competiţiei se descarcă de pe site-ul 
competiţiei: www.elisabetapolihroniade.ro. 
Arbitrii şi arbitrii asistenţi vor fi desemnaţi de către Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta 
Polihroniade” şi confirmaţi de Federaţia Română de Şah. 
În funcţie de numărul de echipe participante, competiţia se va desfăşura în sistem turneu sau 
sistem elveţian. 
În cadrul fiecărei etape, programul zilnic de desfăşurare al competiţiei va fi stabilit prin tragere la 
sorţi. Înaintea fiecărei etape, va avea loc şedinţa tehnică, la care vor participa delegații echipelor, 
arbitrii și reprezentanții M.E.N. 
Art.2.  Echipele, jucătorii 
2.1. Unităţile de învăţământ pot participa  cu o singură echipă (învăţământ primar), o singură 

echipă (învăţământ gimnazial) şi o singură echipă (învăţământ liceal) la Campionatul Naţional 
Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe mixte.  

2.2. Echipa unei structuri şcolare va fi formată din 4 elevi titulari (din care cel puţin o elevă) şi 
maximum două rezerve (o fată şi un băiat). La masa a 4-a va juca obligatoriu o fată. 
2.3. Jucătorii, componenţi ai echipei, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a. trebuie să provină din aceeaşi unitate şcolară a oraşelor; 
b. pot să provină din toate unităţile şcolare ale comunei;  
c. pot să fie nelegitimaţi sau legitimaţi la şah la un club sportiv sau asociaţie sportivă; 
d. trebuie să fie atestaţi medical pentru practicarea şahului. 

Art.3. Înscrierea echipelor la Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – 
echipe mixte 
3.1. Înscrierea unei echipe, la Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe 
mixte, se va face prin completarea de către conducerea structurii şcolare respective a unei cereri 
de înscriere care va cuprinde următoarele date: 

a. denumirea completă a unității de învățământ; 
b. adresă, telefon/fax, e-mail; 
c. componența nominală a echipei; 
d. persoana de contact, nr. telefon, e-mail; 
e. data completării, semnătura şi ştampila unității de învățământ. 
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 3.2. Înscrierea unei echipe, la  Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – 
echipe mixte, se va face începând cu data de 01.10.2017 până la data desfăşurării fiecărei finale 
judeţene/sectoare, la Inspectoratele Şcolare Judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului 
Bucureşti. 
Art.4. Perioadele de desfăşurare şi sistemul de joc  
4.1. Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe mixte se va desfăşura pe 
etape, astfel: 

a. faza locală, în perioada: septembrie - octombrie 2017 (stabilirea echipei în fiecare şcoală); 
b. faza judeţeană – (41 judeţe + 6 sectoare din Municipiul Bucureşti) în perioada octombrie 

2017 - mai 2018;  
c. faza naţională: iunie 2018. 

4.2. Sistemul de joc va fi (învăţământ primar separat, învăţământ gimnazial separat şi învăţământ 
liceal separat):  

a. faza locală – fiecare şcoală îşi va alege sistemul de desfăşurare; 
b. faza judeţeană – sistem elveţian pentru echipe, 5 runde (oraşele separat, comunele 

separat), urmate de o rundă în care se vor întâlni cele două câştigătoare, iar învingătoarea 
va fi desemnată campioană judeţeană; 

c. faza naţională – sistem elveţian pentru echipe, 7 runde (oraşe şi comune la un loc). 
Pentru naţională, se califică echipele campioane pe judeţ şi campioanele sectoarelor 
municipiului Bucureşti. În vederea  asigurării unei participări numeroase şi de un bun nivel, 
organizatorii pot să accepte în competiţie şi echipe clasate pe locurile doi şi trei. 

4.3. În funcţie de etape, se va stabili durata partidei:  
a. Fazele judeţene se vor juca în acord cu Legile Şahului FIDE. Împerecherile vor fi făcute cu 

ajutorul software-lui Swiss Manager. Timpul de joc va fi de 15 minute pentru fiecare 
jucător. 

b. Finala Naţională se va juca în acord cu Legile Şahului FIDE. Împerecherile vor fi făcute cu 
ajutorul software-lui Swiss  Manager. Timpul de joc va fi anunţat în prospectul competiţiei şi 
va fi de 61’/jucător/partidă sau 75’/40 de mutări plus 15’ KO, plus 30”/mutare pentru 
fiecare jucător/partidă (în funcţie de numărul zilelor competiţiei). 

4.4. Folosirea ceasului de control al timpului de gândire este obligatorie. La faza finală notarea 
partidei este obligatorie. 
Art.5. Validarea dreptului de participare 
5.1. Lista de meci (etapa judeţeană) a fiecărei echipe va fi trimisă arbitrilor, de către căpitanii 
echipelor, cu 24 de ore înainte de începerea rundei, având înscrise în dreptul fiecărei mese de joc 
numele şi prenumele jucătorului/jucătoarei şi, dacă este cazul, clasificarea sportivă. Lista de meci 
va cuprinde în mod obligatoriu cel puţin o jucătoare la masa a 4-a. 
Art.6.  Organizatori  

a. faza locală – Organizator: Unităţile de învăţământ îşi vor desemna componenţa echipei de 
4 elevi titulari (cel puţin o fată) şi două rezerve (o fată şi un băiat); 

b. faza judeţeană – Organizatori: Inspectoratele şcolare judeţene/I.S.M.B şi Asociaţia Clubul 
Sportiv „Elisabeta Polihroniade” în colaborare cu DJST/DSTMB; 

c. faza finală – Organizatori: Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade” în colaborare 
cu M.E.N. și FR Şah. 

Art.7. Prevederi şi reglementări 
7.1. Sala de joc va fi stabilită într-un spaţiu cu condiţii corespunzătoare de iluminat, de căldură şi 
cu acces delimitat. Se va asigura acces apropiat la grupurile sanitare. 
7.2. Organizatorii Campionatului Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe mixte vor 
asigura securitatea participanţilor în spaţiile de cazare şi la sala de joc. 
7.3. Organizatorii Campionatului Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – echipe mixte vor 
asigura asistenţa şi serviciile medicale pentru participanţi. 
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 7.4. Măsuri de ordine şi disciplină: 
a. În spaţiul de joc au acces: jucătorii şi căpitanii ambelor echipe, arbitrii, observatorii, 

delegaţii echipelor şi medicul. 
b. Jucătorii sunt obligaţi să aibă o conduită sportivă corectă, să nu discute cu adversarii sau 

coechipierii. 
c. Pentru orice sesizare, jucătorii se vor adresa arbitrilor, care vor lua deciziile în prezenţa 

căpitanilor celor două echipe.  
d. Nerespectarea dispoziţiilor date de arbitru în legătură cu desfăşurarea regulamentară a unei 

partide poate conduce la pierderea partidei. 
e. La propunerea de remiză, se va consulta căpitanul de echipă numai în prezenţa arbitrului. 
f. Numai la faza finală, în cazuri temeinic motivate, contra dispoziţiilor date de arbitru în 

timpul desfăşurării unei partide, se poate face contestaţie imediat la Comisia de apel sau 
cel mai târziu în termen de 15 minute după terminarea partidei. Comisia de apel este 
formată din trei persoane alese dintre delegaţii echipelor participante (două rezerve pentru 
situaţia în care sunt implicate în conflict echipele celor doi  membri ai comisiei de apel). 
Comisia de apel va delibera imediat.  Decizia Comisiei de apel este executivă.  

Art.8. Arbitrajul 
8.1. Delegarea arbitrilor se va face cu cel puţin 10 zile înainte de disputare, astfel: 

a. la fazele judeţene – de către Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade” în colaborare 
cu AJS / DSTJ 

b. la faza finală – de către Asociaţia Clubul Sportiv „Elisabeta Polihroniade”, acreditaţi la F.R. 
Şah. 

Notă: În cazul neprezentării la joc a arbitrilor, delegaţii echipelor sunt 
obligaţi să soluţioneze lipsa arbitrilor în cel mult 15 minute de la ora fixată 
pentru începerea rundei, încheind un proces-verbal în care să se consemneze 
acordul asupra persoanei alese pentru a arbitra (un alt arbitru, un profesor 
sau antrenor). 
 

8.2. Pentru tragerea la sorţi în sistemul elveţian pentru echipe, rangul iniţial de concurs al unei 
echipe va fi stabilit în funcţie  de coeficientul CIV al componenţilor echipei şi în cazul egalităţii 
mediei CIV sau lipsei CIV-ului al tuturor membrilor echipei, ordinea va fi alfabetică (denumirea 
echipei). Sistemul de bază pentru formarea perechilor va fi sistemul elveţian folosind punctele de 
partidă atât la formarea perechilor cât şi la punctaj. Fiecare echipă va juca cu acelaşi adversar o 
singură dată. Se va urmări pe cât este posibil alternarea culorilor. Stabilirea perechilor pentru 
runda următoare se va face imediat după omologarea rezultatelor din runda curentă. 
8.3. Arbitrul va da startul într-un meci numai dacă la masa de joc sunt prezenţi doi jucători de 
fiecare echipă. Arbitrul va da startul pornind ceasurile formaţiei incomplete care nu va efectua 
prima mutare până când nu vor fi prezenţi doi jucători. 
Art.9.  Sistemul de punctare   
9.1. Se vor acorda 2 puncte pentru un meci câştigat, 1 punct pentru un meci egal şi 0 puncte 
pentru un meci pierdut, iar punctajul total va fi obţinut prin însumarea punctelor de meci. 
9.2. În cazul egalităţii de puncte între două sau mai multe echipe, clasamentul va fi stabilit pe baza 
următoarelor criterii, aplicate în ordinea de mai jos: 
a) rezultatul direct între două echipe aflate la egalitate de puncte sau mica diagramă, în cazul mai 
multor echipe aflate la egalitate de puncte; 
b) suma punctelor obţinute de jucătorii echipelor aflate la egalitate de puncte (punctaverajul în 
sistem olimpic); 
c) echipa mai tânără. 
9.3. Arbitrii sunt obligaţi să transmită în termen de 48 de ore raportul de arbitraj organizatorilor, 
împreună cu rezultatele tehnice, cu desemnarea echipelor calificate şi cu eventualele contestaţii 
înregistrate. 
 

http://www.frsah.ro/index.php?action=listingview&listingID=663
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 Art.10. Trofee /premii 
10.1. Toţi participanţii vor primi diplomă de participare. 
10.2. Echipei clasate pe primul loc la Campionatul Naţional Şcolar de Şah „Elisabeta Polihroniade” – 
echipe mixte i se vor acorda: medaliile de aur şi diplome. 
10.3. Echipele clasate pe locurile II şi III vor primi medaliile de argint, respectiv de bronz şi 
diplome. 
10.4. Se vor acorda medaliile de aur, argint şi bronz pentru primii trei clasaţi pe fiecare masă. 
Art. 11. Dispoziţii finale  
        Prezentul regulament poate suferi modificări numai cu acordul celor patru părți semnatare. În 
cazuri bine motivate de aspecte obiective constatate la faţa locului, Asociaţia Clubul Sportiv 
„Elisabeta Polihroniade” poate aduce modificări unor articole ale prezentului regulament, dar va 
avea grijă ca la şedinţa tehnică toţi participanţii să ia la cunoştinţă aceste modificări. 

 
NOTĂ: Pentru orice alte informaţii, participanţii se vor adresa Asociaţiei 
Clubului Sportiv „Elisabeta Polihroniade” , tel. 0727101111; 0726101111. 

 
 

http://www.frsah.ro/index.php?action=listingview&listingID=663

