
Regulamentul 

Campionatului Academiei de Șah Hannibal (CASH4) 

Ediția a IV-a  

1. Introducere 

1.1. Regulamentul Campionatului Academiei de Șah Hannibal – Ediția a IV-a (CASH4) este elaborat de 
către organizatorul evenimentului, 64EDU Counsel SRL. 

1.2. 64EDU Counsel SRL îl desemnează pe Christiansen Sava drept  Directorul de Concurs al 
evenimentului CASH4. 

1.3. Comunicarea referitoare la aspecte ce țin de buna desfășurare a evenimentului se realizează prin 
intermediul adresei de email academia@hannibal.ro și prin mesageria paginii de Facebook 
https://www.facebook.com/AcademiaSahHannibal/. 

1.4. Orice situație neprevăzută de prezentul Regulament va fi supusă deciziei Directorului de Concurs. 

2. Format 

2.1. Jocurile din cadrul CASH4 sunt organizate în trei faze succesive: Calificări, Semifinale, Finală 

2.2. Calificările sunt reprezentate din 5 grupe distincte, sub forma unor Turnee de Șah în sistem elvețian, 
pe durata a 9 runde, în ritmul de 3 minute pentru toată partida pentru fiecare jucător, cu un adaos de 2 
secunde pentru fiecare mutare efectuată. 

2.3. Ocupanții primelor 10 locuri din fiecare grupă de calificare au dreptul să participe în Semifinale, 
alături de jucătorii posesori de titluri internaționale (FM/IM/GM/WFM/WIM/WGM), calificați prin Wild 
Card. 

2.4. Din Calificări pot avansa în Semifinale minimum 10 participanți și maximum 50. 

2.5. Semifinalele sunt reprezentate din 5 etape sub forma unor Turnee de Șah în sistem elvețian, pe 
durata a 7 runde, în ritmul de 3 minute pentru toată partida pentru fiecare jucător, cu un adaos de 2 
secunde pentru fiecare mutare efectuată. 



2.6. Toți participanții primesc puncte de etapă în funcție de locul ocupat în clasament, conform grilei 
din acest paragraf. 

Loc 1 20 puncte  Loc 7 6 puncte 

Loc 2 15 puncte  Loc 8 5 puncte 

Loc 3 12 puncte  Loc 9 4 puncte 

Loc 4 10 puncte  Loc 10 3 puncte 

Loc 5 9 puncte  Loc 11-15 2 puncte 

Loc 6 8 puncte  Loc 16-XX 1 punct 

2.7. Clasamentul Final al Semifinalelor este determinat de suma celor mai bune patru punctaje de etapă, 
iar în caz de egalitate se aplică succesiv următoarele criterii: 

a) cel mai mare număr de puncte de partidă obținute în toate cele cinci etape Semifinale; 

b) cea mai mare medie de puncte de etapă pentru toate cele cinci etape Semifinale (absența dintr-o 
etapă se adună cu 0 puncte); 

c) partidă de departajare în ritmul de 3 minute pentru toată partida pentru fiecare jucător, cu un adaos 
de 2 secunde pentru fiecare mutare efectuată, jucătorul cu rating mai mic la blitz pe ChessCOM având 
piesele albe. În caz de remiză meciul continuă alternând culorile între jucători, până când se 
înregistrează prima victorie. 

2.8. Ocupanții primelor patru locuri în clasamentul Semifinalei se califică pentru Finala CASH4. 

2.9. Finala CASH4 se dispută în format Knock-Out cu meciuri de minimum opt partide, având drept 
câștigător jucătorul care acumulează primul 4,5 puncte, sau care obține un avantaj de un punct peste 
adversarul care a acumulat cel puțin 4 puncte. 

2.10. Câștigătorul CASH4 este jucătorul care învinge în două meciuri ale Finalei. 

3. Program 

3.1. Înscrierile pentru Calificări sunt permise prin intermediul formularului disponibil la adresa 
www.hannibal.ro în perioada 27 martie – 05 aprilie. 

3.2. Acordarea Wild Card-urilor pentru jucătorii posesori de titluri internaționale se face în perioada 27 
martie – 05 aprilie în urma solicitărilor prin intermediul canalelor de comunicare precizate la paragraful 
1.3. 

  



 

3.3. Grupele de Calificare se dispută după următorul program 

Grupa Data Ora 

GC01 Miercuri 01 aprilie 2020 20:00 

GC02 Joi 02 aprilie 2020 20:00 

GC03 Vineri 03 aprilie 2020 20:00 

GC04 Sâmbătă 04 aprilie 2020 20:00 

GC05 Duminică 05 aprilie 2020 20:00 

3.4. Etapele Semifinale se dispută după următorul program 

Etapa Data Ora 

SF01 Luni 06 aprilie 2020 20:00 

SF02 Marți 07 aprilie 2020 20:00 

SF03 Miercuri 08 aprilie 2020 20:00 

SF04 Joi 09 aprilie 2020 20:00 

SF05 Vineri 10 aprilie 2020 20:00 

3.4. Finala se dispută după următorul program 

Etapa Data Ora 

Meci 1: Locul 1 Semifinală – Locul 4 Semifinală Sâmbătă 11 aprilie 2020 18:00 

Meci 2: Locul 2 Semifinală – Locul 3 Semifinală Sâmbătă 11 aprilie 2020 18:00 

Meci 3: Învins Meci 1 – Învins Meci 2 Duminică 12 aprilie 2020 18:00 

Meci 4: Învingător Meci 1 – Învingător Meci 2 Duminică 12 aprilie 2020 18:00 

 

  



4. Participarea la CASH4 

4.1. Înscrierea în CASH4 se face în trei pași: 

Pasul 1 – participantul completează și transmite formularul de pe pagina www.hannibal.ro 

Pasul 2 – participantul efectuează plata taxei de participare în valoare de 100 lei prin metodele 
indicate în formularul de participare (Ordin de Plată, PayPal, Kompostor) 

Pasul 3 – participantul transmite o solicitare de înscriere în Clubul aferent Calificărilor pe 
ChessCOM https://www.chess.com/club/campionatul-academiei-de-sah-hannibal-cash 

4.2. Programarea jocurilor din Calificări se face exclusiv pentru membrii Clubului menționat la punctul 
4.1 (Pasul3). 

4.3. Jucătorii calificați pentru Semifinale sunt invitați să se alăture Clubului privat 
https://www.chess.com/club/cash-semifinale-si-finala. 

4.4. Programarea jocurilor din Semifinale și Finală se face exclusiv pentru membrii Clubului menționat 
la punctul 4.3. 

5. Premii 

5.1. Clasamentul CASH4 este stabilit după disputarea meciurilor aferente Finalei. 

5.2. Ierarhia primelor patru locuri este stabilită în urma meciurilor din Finală, iar locurile următoare sunt 
cele stabilite în urma disputării etapelor din Semifinală. 

5.3. Fiecare participant din Calificări, care nu se califică în Semifinale primește o diplomă de participare 
în format PDF la adresa de email cu care s-a înscris în competiției. 

5.4. Fiecare participant din Semifinale primește o diplomă de participare în format electronic pe adresa 
de email cu care s-a înscris în competiție. 

5.5. Primii 10 participanți fără titluri FIDE din clasamentul final se califică pentru Semifinalele CASH5. 

5.6. Primii 3 participanți din clasamentul final primesc trofee și medalii. 

5.7. Locul 4 în clasamentul general primește trofeu. 

5.8. Primele zece locuri în clasamentul final sunt recompensate astfel: 

Loc 1 400 lei  Loc 6 140 lei 

Loc 2 300 lei  Loc 7 120 lei 

Loc 3 250 lei  Loc 8 120 lei 

Loc 4 200 lei  Loc 9 120 lei 

Loc 5 160 lei  Loc 10 120 lei 

5.9. Premiile în bani vor fi plătite prin Ordin de Plată Luni 13 aprilie 2020. 

https://www.chess.com/club/campionatul-academiei-de-sah-hannibal-cash
https://www.chess.com/club/cash-semifinale-si-finala


6. Aspecte Tehnice 

6.1. Jocurile CASH4 se dispută exclusiv pe ChessCOM în turneele private organizate pentru Cluburile 
prezentate la punctul 4. 

6.2. Fair-Play-ul este o preocupare primordială a organizatorului, iar în acest sens, înainte de disputarea 
primului joc se va stabili o Comisie Anti-Fraudă, care va procesa solicitările participanților referitoare 
la posibile situații de fraudă. 

6.3. Mecanismele automate ale platformei ChessCOM rămân valabile și sunt suplimentate prin efortul 
Comisiei Anti-Fraudă. 

6.4. Comisia este sesizată de către participanți prin intermediul canalelor de comunicare oferite la 
punctul 1. 

6.5. Comisia va oferi un răspuns solicitantului în termen de 12 ore de la primirea sesizării. 

6.6. În cazul acceptării obiectului sesizării, participantul care a fraudat competiția este eliminat din 
eveniment, fără dreptul de a primi recompensă și fără rambursarea taxei de participare. 

6.7. Dacă sesizarea este respinsă, solicitantul primește un avertisment, urmând ca la următorul 
avertisment să fie eliminat din eveniment fără dreptul de a primi recompensă și fără rambursarea taxei 
de participare. 

6.8. Dacă serverul de joc experimentează momente în care nu este accesibil de către participanți la 
momentul programării jocurilor, echipa tehnică ChessCOM va remedia problema. 

6.9. Dacă din motive tehnice, etapele se află în imposibilitatea disputării lor, organizatorul va 
reprograma secvența de competiție în ziua următoare, înainte de etapa/grupa stabilită prin prezentul 
document. 
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