
    

Campionatul Internațional de Șah Online al României 2020 

Pentru echipe de juniori 

Probele de Șah Rapid & Blitz 

1. Introducere 

1.1. Regulamentul Campionatului Internațional de Șah Online al României 2020 
(CISOR2020) este elaborat de către organizatorul evenimentului, 64EDU Counsel 
SRL. 

1.2. 64EDU Counsel SRL o desemnează pe Mariana IONIȚĂ (Directorul Clubului 
Central de Șah București) drept  Directorul CISOR2020. 

1.3. 64EDU Counsel SRL îl desemnează pe Christiansen SAVA (Directorul Executiv al 
64EDU Counsel) drept  Directorul Tehnic al  CISOR2020. 

1.4. Managementul evenimentului este asigurat de către 

Director CISOR2020 Mariana IONIȚĂ Clubul Central de Șah București 

Director Tehnic Christiansen SAVA EDU64 Counsel  

Arbitru Șef Rudolf Dombi Arbitru Internațional FIDE 

Director Fair-Play Mishra Swayams Academia Hannibal - CFPO 

1.5. 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/. 

1.6. Orice situație neprevăzută de prezentul Regulament va fi supusă deciziei 
Directorului CISOR2020. 
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2. Format 

2.1. CISOR2020 este un campionat de șah pentru echipe formate din cel mult 4 
membri (3 titulari și o rezervă) aparținând aceluiași club, sportivi născuți după 
01.01.2000 

Probe Grupe Sistem Ritm 
Șah 
Rapid 

O08/O10/O12/O14/O16/O18/O20 
G08/G10/G12/G14/G16/G18/G20 

Elvețian 9 runde 
15 min + 10 
sec/mutare 

Blitz 
O08/O10/O12/O14/O16/O18/O20 
G08/G10/G12/G14/G16/G18/G20 

Elvețian 9 runde 3 min + 2 sec/mutare 

2.2. Fiecare grupă de vârstă va începe cu un număr minim de 8 echipe, în caz 
contrar, organizatorii pot decide comasarea turneelor. 

2.3. Toate partidele din cadrul CISOR2020 se desfășoară folosind platforma 
ChessCOM, aplicația ZOOM, conform procedurilor din prezentul document . 

2.4. Tragerea la sorți se realizează cu aplicația Swiss-Manager și se publică pe site-
ul www.chess-results.com, cu 15 minute înainte de începutul fiecărei runde.  

2.5. Jucătorii vor trebui să-și declare numele real în contul ChessCOM cu care 
participă în competiții. 

2.6. Pentru fiecare dintre grupele de vârstă, criteriile de departajare sunt 
următoarele: 

a) Puncte de Meci; 

b) Puncte Olimpice 

c) Victoria directă/Mica Diagramă 

d) Sonneborn-Berger Olimpic 

3. Program 

3.1. Înscrierile pentru CISOR2020 sunt permise prin intermediul formularului 
disponibil la adresele www.hannibal.ro și www.chess.com în perioada 08 iunie – 11 
iunie (ora 22:00 EEST). 

3.2. Probele se vor desfășura după următorul program 
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Momentul Șah Rapid Blitz 

Ședința Tehnică 12.06.2020 @ 09:30 EEST 14.06.2020 @ 09:30 EEST 

Runda 1 12.06.2020 @ 10:00 EEST 14.06.2020 @ 10:00 EEST 

Runda 2 12.06.2020 @ 11:20 EEST 14.06.2020 @ 10:40 EEST 

Runda 3 12.06.2020 @ 12:40 EEST 14.06.2020 @ 11:30 EEST 

Runda 4 12.06.2020 @ 15:00 EEST 14.06.2020 @ 12:20 EEST 

Runda 5 12.06.2020 @ 16:20 EEST 14.06.2020 @ 13:00 EEST 

Runda 6 13.06.2020 @ 10:00 EEST 14.06.2020 @ 15:00 EEST 

Runda 7 13.06.2020 @ 11:20 EEST 14.06.2020 @ 15:40 EEST 

Runda 8 13.06.2020 @ 14:00 EEST 14.06.2020 @ 16:20 EEST 

Runda 9 13.06.2020 @ 15:20 EEST 14.06.2020 @ 17:00 EEST 

4. Participarea la CISOR2020 

4.1. Înscrierea în CISOR2020 se face în doi pași: 

Pasul 1 – Clubul/Academia completează și transmite formularul de pe pagina 
www.hannibal.ro sau www.chess.com 

Pasul 2 – Clubul efectuează plata taxei de participare conform grilei de la 
punctul 4.2. prin card bancar (dacă înscrierea se face prin formular), PayPal sau 
Ordin de Plată (situații în care se va transmite prin email, la adresa de 
corespondență oficială stipulată la punctul 1.5, componența echipelor înscrise) 

4.2. Taxa de participare pentru fiecare echipă înscrisă 

Probă 
Metoda de Plată 

Card OP PayPal 
Șah rapid 44 euro 170 lei 46 euro 
Blitz 22 euro 90 lei 23 euro 

4.3. După confirmarea înscrierii, căpitanii de echipă primesc prin email 
instrucțiunile necesare pentru disputarea jocurilor. 
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4.4. Fiecare echipă este înscrisă în competiția grupei corespunzătoare celui mai în 
vârstă component. 

4.5. Ordonarea inițială a jucătorilor de către Căpitan în procesul de înscriere se 
numește Lista de Bază a Echipei. 

4.6. Ordonarea jucătorilor de către Căpitan pentru disputarea unui meci se 
numește Lista de Meci a Echipei. Dacă nu se anunță nicio modificare, Lista de bază 
este folosită pentru fiecare meci. 

4.7. Jucătorii sunt ordonați în lista de bază a echipelor pe baza coeficienților FIDE 
Rapid, respectiv FIDE Blitz, în ordinea decisă de căpitan, fără a permite o diferență 
negativă de 200 puncte ELO între mese. (Spre exemplu, masa 2 nu poate să aibă 200 
puncte ELO mai mult decât masa 1). 

4.8. Căpitanii de echipă pot anunța modificări în lista de meci  prin mesaj pe 
WhatsApp la numărul +40757032896 cu cel mult 15 minute înainte de începutul 
rundei. 

5. Premii 
5.1. Clasamentul final CISOR2020 pentru fiecare grupă de vârstă este cel publicat pe 
www.chess-results.com. 

5.2. Echipele câștigătoare vor primi prin poștă un trofeu, o diplomă și medalii 
împreună cu certificate pentru fiecare component, după validarea Fair-Play din 
partea platformei ChessCOM. 

5.3. Pentru fiecare grupă de vârstă se acordă o distincție suplimentară echipei 
române cu cel mai bun punctaj.  

5.4. Componenții echipelor aflate pe podium în proba de șah rapid vor primi 
abonamente de nivel Diamant pe platforma ChessCOM astfel: 3 luni pentru locul 1, 
2 luni pentru locul 2 și o lună pentru locul 3. 

6. Aspecte Tehnice 

6.1. Toate jocurile din cadrul CISOR2020 se dispută pe platforma ChessCOM. 

6.2. Pentru participarea la competiție fiecare participant trebuie să dețină: 

a) Un echipament (Laptop/PC) conectat la internet 
b) Conexiune Internet 
c) Cont de utilizator pe platforma ChessCOM 
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d) Aplicația ZOOM instalată pe echipamentul de joc de la punctul 1 al acestei liste 
e) Cont pe platforma ZOOM 

6.3. Procedura de joc este următoarea: 

1. 
Utilizatorul se conectează pe platforma ZOOM folosind date primite prin 
email de la organizator cu 15 minute înainte începerea momentelor 
prezentate la punctul 3.2. 

2. 

Utilizatorul modifică numele afișat în conferință, folosind expresia: [grupa 
de vârstă] / [număr meci] / [Echipa] / [Masă] / [Nume de familie]. 

Exemplu: Dacă Mircea Butolo joacă în meciul 3 la masa 1 pentru CSU 
București, va afișa în conferință: O12/3/CSU/1/Butolo. 

3. 
Utilizatorul se conectează pe platforma ChessCOM cu 10 minute înainte de 
începutul rundei și accesează https://www.chess.com/live 

4. 
Utilizatorul acceptă și acceptă să fie mutat de către organizatori într-o 
cameră ZOOM dedicată. 

5. 
Utilizatorul așteaptă ca partida să pornească automat în maxim 10 min de la 
ora anunțată oficial. 

6.4. Dacă serverul ChessCOM nu poate programa din motive tehnice jocurile, atunci 
respectivele partide se vor disputa în ziua următoare, concursul prelungindu-se 
astfel cu încă o zi. 

6.5. Timpul de așteptare este reprezentat de totalitatea timpului avut la dispoziție 
de către jucători. 

6.6. Jucătorii au dreptul să solicite BYE-uri nelimitate cu 0 puncte prin anunțarea pe 
canalele oficiale, cel mai târziu cu 30 minute înainte de începutul rundei. 

6.7. Neprezentarea la două runde, fără anunțarea organizatorilor conform 
paragrafului 6.6 aduce după sine eliminarea din CISOR2020, fără dreptul la 
solicitarea returnării taxei de participare și fără drept la premii. 

7. Fair-Play 

7.1. Toate partidele din cadrul CISOR2020 sunt supravegheate de o echipă 
specializată, coordonată de către Swayams Mishra și asistată de instrumentele 
platformei ChessCOM. 

https://www.chess.com/live


 
Campionatul Internațional de Șah Online al României pe Echipe de Juniori 2020 Probele de Șah Rapid & Blitz 

 

Pagina 6 din 7 

7.2. Suspiciunile de fraudă sunt semnalate organizatorilor, în termen de 30 minute 
de la încheierea rundei/turneului, la adresa de email academia@hannibal.ro 
folosind adresa cu care s-a realizat înscrierea în concurs, altfel solicitările nu sunt 
analizate. 

7.3. Echipa Fair-Play are termen 24 de ore pentru a răspunde în scris solicitării. 

7.4. Fiecare concurent are dreptul la două solicitări eronate (solicitări care nu 
confirmă suspiciunile de fraudă), după care orice solicitare va fi luată în 
considerare după plata unui depozit de 50 euro prin PayPal, sumă care este 
returnată integral dacă suspiciunea de fraudă semnalată se confirmă. 
7.5. Pe durata partidelor din cadrul CISOR2020: 

a) Jucătorii vor disputa partidele cu supraveghere video ZOOM, în caz contrar 
pierd partida prin decizia arbitrului. 

b) Jucătorii nu vor avea în camera de joc un alt echipament electronic în afara 
celui folosit pentru disputarea partidei, altfel partida este pierdută prin 
decizia arbitrului. 

c) Nicio altă persoană nu se va afla în aceeași cameră cu jucătorul pe toată 
durata partidei, altfel partida este pierdută prin decizia arbitrului. 

d) Jucătorul nu poate părăsi partida fără acceptul arbitrului, în caz contrar 
pierde partida pe loc. 

e) Jucătorii permit controlul arbitrilor asupra echipamentului electronic de joc 
pentru clarificarea suspiciunilor, refuzul conducând la pierderea partidei. 

7.6. Jucătorii care au fraudat atrag după sine eliminarea echipei din competiție, fără 
dreptul de a câștiga premii și de a solicita rambursarea taxei de participare, iar 
acțiunea va fi făcută publică. 
7.7. Prin înscrierea în CISOR2020 participanții sunt de acord să-și arate numele real 
în contul de utilizator ChessCOM, neconformarea conducând la ineligibilitatea 
obținerii premiilor. 
7.8. Participanții sunt de acord să se supună politicilor Anti-Fraudă ale platformei 
ChessCOM și să coopereze cu Echipa Fair-Play pentru rezolvarea situațiilor 
litigioase. 
7.9. Organizatorii își rezervă dreptul de a adăuga prevederi suplimentare ulterior 
publicării acestui document, cu informarea participanților prin canalele oficiale, 
pentru a îmbunătăți calitatea CISOR2020. Orice modificare sau adăugare produce 
efecte în viitor. 
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8. Alte aspecte 

8.1. Prin înscrierea în competiții, participanții își dau acordul pentru folosirea 
datelor cu caracter personal pentru comunicarea internă în cadrul CISOR2020 și 
pentru comunicarea externă a rezultatelor. 
8.2. Orice sesizare referitoare la CISOR2020 se face în scris la adresa 
academia@hannibal.ro. 

 

Mariana IONIȚĂ  

 

Christiansen SAVA 

Director 

CISOR2020 

Director Tehnic 

CISOR2020 
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