REGULAMENTUL
Cu privire la desfăşurarea olimpiadei municipale la şah
"Rezolvarea problemelor", clasele primare, ediţia anului 2018.
I. Obiectivele olimpiadei
Obiectivele generale:
- Stim ularea şi prom ovarea elevilor cu aptitudini deosebite şi a intereselor
pentru studiul şahului;
*

- Dezvoltarea capacităţilor şi a talentelor elevilor în vederea asigurării unui
potenţial intelectual înalt pentru viitorul societăţii.
Obiectivele specifice:
- Stim ularea interesului elevilor faţă de şah ca disciplină educaţională;
- Dezvoltarea spiritului creativ, a calităţilor volitive şi intelectuale a elevilor;
- Form area unui cadru de comunicare între elevi şi favorizarea schimbului de
opinii şi experienţă între profesorii care predau şahul;
- Evaluarea nivelului de formare a competenţelor cognitive analitico-sintetice a
elevilor;
- Form area competenţelor de rezolvare a problem elor teoretice.
II. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei la şah
Olimpiada la şah pentru clasele primare se va desfăşura la 17 - 18 februarie
2018, ora I I 00, de către: IP LT „Universul”, DGETS, ACADEM IA DE ŞAH - V.
BOLOGAN, şi Şcoala Sportivă Specializată de şah şi joc de dame nr. 7.
Ofertele se prezintă la şedinţa din 13 februarie 2018, ora 15°° în incinta IP LT
„Universul” (str. şos. Hânceşti, 136).
III. Participanţii şi criteriile de admitere
La olim piadă sunt admise echipele claselor primare în com ponenţă de 5 elevi:
3 băieţi şi 2 fete, anul naşterii 2007 şi mai mici, înmatriculaţi în instituţia de învăţământ
nu mai târziu de 1 septembrie 2017.

Cerinţele fa ţă de componenţa echipelor, câte 1 elev(ă) din clasele I, II, III şi
IV. Al 5-lea elev(ă) poate fi din orişicare clasă.
IV. M odul de desfăşurare a competiţiilor
Durata desfăşurării olimpiadei de 90 minute. Concurs pe echipe şi individual.
Concursanţilor li se va propune probleme pentru rezolvare conform tabelului
următor:
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V. Criteriile de decernare a învingătorilor:
a) Concursul p e echipe: numărul de puncte acumulate (o problem ă rezolvată 1 punct); după coeficient (suma num erelor problem elor rezolvate); după rezultatele
elevilor din clasele ( I, II, III apoi IV).
b) Concursul individual: numărul de puncte acumulate (o problem ă rezolvată 1 punct); după coeficient (suma num erelor problem elor rezolvate); cel mai tânăr.
Rezultatele finale vor fi amplasate pe site-ul IPLT „Universul” : liceuluniversul.m d şi www.facebook.com /LiceulTeoreticUniversul după competiţie.
VI. Colegiul de arbitri
M em brii Colegiului de evaluare a rezultatelor elevilor sunt selectaţi din
rândurile celor mai buni profesori de şah ai municipiului Chişinău de către
ACADEM IA DE ŞAH -V . BOLOGAN şi Şcoala Sportivă Specializată de şah şi joc de
dame nr. 7.
VII. Prem ii şi menţiuni
a) Concursul pe echipe
La concursul pe echipe sunt premiaţi: echipa şi toţi m em brii echipei cu diplome
ale DGETS (locurile I, II, III şi IV).
Echipele clasate pe locurile I - III v-or primi premii băneşti:
Locul I - 1000 lei; locul II - 750 lei; locul III - 500 lei.

b) Concursul individual
La concursul individual participă toţi elevii (inclusiv elevii instituţiilor care nu
au prezentat echipa completă).
Concursul se desfăşoară în urm ătoarele categorii separat între băieţi şi fetiţe:
clasele I; clasele II; clasele III şi clasele IV.
Elevii prem ianţi la concursul individual sunt menţionaţi cu diplome ale DGETS
(locurile I, II, III şi IV).
c) Toţi premianţii la olimpiadă vor primi cadouri:
- caiete de şah; culegere de probleme (nivelul 1); olim piada m unicipală la şah
(Rezolvarea problemelor. Chişinău 2016).
VIII. O rganizatorii olimpiadei la şah
Olimpiada la şah pentru elevii claselor primare este organizată de IP LT
„Universul”, DGETS, ACADEM IA DE ŞAH -V . BOLOGAN, şi Şcoala Sportivă
Specializată de şah şi jo c de dame nr. 7. Conducerea nemijlocită a.olim piadei revine
Colegiului de arbitri.
IX. Oferta de concurs
Oferta de participare se prezintă pe formularul oficial al instituţiei.

O FERTA DE CONCURS
pentru participare la Olimpiada municipală de ŞAH
(rezolvarea problemelor), ediţia III, anul de studii 2017-2018
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