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ORDIN
Cu privire la organizarea
şi desfăşurarea Turneului
municipal la şah „Turnul alb’

Intru realizarea prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 222 din 16.03.09 cu
privire la dezvoltarea şahului şi în conformitate cu demersul Şcolii sportive specializate nr.7 de şah şi joc
de dame nr.8 din 16.02.18, emit următorul
ORDIN:

1. Se permite organizarea şi desfăşurarea în perioada 02-04.03.18 a fazei de sector şi 16-18.03.18 a fazei
finale a Turneului municipal la şah „Turnul alb” rezervat elevilor cu anul naşterii 2004 şi mai mici.
2. Se aprobă regulamentul Turneului municipal la şah „Turnul alb”(anexa nr’.l).
3. Se numesc arbitri principali ai competiţiilor următorii profesori:
sl Botanica -V.Diaconu, profesor IP LT „N.Iorga”;
sl Centru - A.Bologan, profesor IPLT „Universul”;
sl Buicani - S.Haritonova, profesoară LT „N.V.Gogol”;
sl Rîşcani - V.Greapca, profesor LT „G.Meniuc”;
sl Ciocana - V.Văzdăuţan, profesor IPÎ LT „Orizont”;
finala municipală - S.Haritonova, metodist la Clubul Republican de Şah.
5. Directorilor instituţiilor de învăţământ general secundar: A.Gonţa, director, LT „N.Iorga”, A.Muntean,
IPLT „Universul”, T.Anichieva, LT „N.V.Gogol”, N.Babuc, LT „G.Meniuc”, Urnit Oz, IPÎ LT „Orizont”’
5.Haritonova, metodist, Clubul Republican de şah şi dame, vor crea condiţii optime pentru desfăşurarea
competiţiilor nominalizate.
6. Se numesc responsabili de viaţa şi securitatea participanţilor în perioada competiţiilor conducătorii
echipelor şi colegiul de arbitri.
7. Responsabil de organizarea şi desfăşurarea Turneului municipal la şah „Turnul alb” se desemnează
V.Coadă, director adjunct al Şcolii sportive specializate nr.7 de şah şi joc de dame şi L.Hîncu, specialist
principal la DGETS.
8. Controlul realizării prezentului ordin revine T.Demcenco, sef interimar al direcţiei inspecţie şcolară a
DGETS.
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9. Monitorizarea executării prezentului ordin revine S.Axînti, şef interimar adjunc$'ţ®ETS
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Anexa nr. 1

Şef interimar Direcţie Generala
Educaţie, Tineret şi Sport a mun. Chişinău
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R EGULAM ENTUL
cu privire la desfăşurarea turneului m unicipal la şah „Turnul alb”, ediţia anului 2018
între juniori anul naşterii 2004 şi mai mici.

1. SCOPUL ŞI SARCINILE
Competiţiile se desfăşoară cu scopul popularizării jocului de şah în municipiul Chişinău, evaluării
activităţii secţiilor sportive şi desemnării celor mai puternici şahişti pentru participare la
competiţiile republicane.

2. LOCUL ŞI TIMPUL
Turneul municipal „Tumul alb” la şah între juniori se va desfăşura:
faza de sector - 02-04 martie 2018
SI Botanica - LT „N.Iorga”;
SI Centru - LT „Universul”;
SI Buiucani - LT „N.Gogol”;
SI Rîşcani - LT „G.Meniuc”;
SI Ciocana - IPÎ LT „Orizont”;
faza finalei municipale - 16-18 martie 2018
Clubul Republican de şah.
La faza finală a municipiului se admit câte 2 echipe învingătoare a fazei de sector.
3. PARTICIPANŢII LA COMPETIŢII
La competiţii vor participa echipe şcolare în componenţă de 3 băieţi şi 1 fată având cu ei câte un
set de şah.
4. MODUL DE DESFĂŞURARE
Competiţiile se desfăşoară conform regulamentului FIDE. Sistemul de joc în fiecare grupă
elveţian. Ritmul de joc - faza de sector - 30 minute, finala - 61 minute pentru partidă fiecărui
participant.
5. DESEMNAREA ÎNVINGĂTORILOR
învingătorii competiţiilor se determină după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul
întîlnirilor. în caz de egalitate - se calculează coeficienţii Buholz, Bergher, progresiv.
6. PREMIEREA
Premianţii concursului pe echipe la finala municipală se premiază:
Locul I - cu diplome ale DGETS;
Locul II - cu diplome ale DGETS;
Locul III - diplome ale DGETS.
7. ORGANIZATORII CONCURSULUI
Concursul este organizat de DGETS mun.Chişinău în comun cu şcoala sportivă de şah nr.7 şi
Federaţia de Şah din Republica Moldova, conducerea nemijlocită a competiţiilor revine Colegiului
de Arbitri.
8. OFERTELE DE CONCURS
Ofertele de participare cu viza medicului, semnătura profesorului conducător şi a directorului
instituţiei de învăţământ se prezintă la şedinţele organizate în instituţiile sus nominalizate:
faza de sector - 1 martie 2018, ora 15.00;
faza finalei municipale - 15 martie 2018, ora 15.00.

