
FESTIVALUL ȘAHULUI ARĂDEAN 
 

ARAD OPEN 2013 - OPEN INTERNAŢIONAL DE ŞAH  
Arad, 3 august-9 august 2013 
cu omologare FIDE şi FRSah 

 
ARAD OPEN COPII – U16 (Elo FIDE), U10 si U8 (ambele CIV) 

 31 iulie-3 august 2013 
cu omologare FRSah pentru norme si CIV 

 
ORGANIZATORI: C.S. ŞAH CLUB VADOS ARAD, cu sprijinul Primăriei Arad, Consiliului Județean 
Arad şi al Asociaţiei judeţene de Şah Arad.  
 
A. -  ARAD OPEN 
LOC DE DESFĂŞURARE: Sala Mare de concerte a Palatului Cultural Arad 
SISTEM DE JOC: ELVEŢIAN, 9 runde - 90 min./40 mutări  + KO 15 min (+ 30sec/mutare începând cu 
prima mutare)  
PREMII: FOND DE PREMII – peste 32.000 lei 
GENERAL: 1. – 5000 lei               ELO 2301 – 2400: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei 
                      2. – 4000 lei               ELO 2201 – 2300: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei                                    
                      3. – 3000 lei               ELO 2101 – 2200: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei                                         
                      4. – 2500 lei               ELO 2001 – 2100: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei                                      
                      5. – 2000 lei               ELO 1901 – 2000: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei                              
                      6. – 1500 lei               ELO 1801 – 1900: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei 
                      7. – 1000 lei               ELO 1701 – 1800: 1. – 800 lei; 2. – 400 lei 
                      8. –   500 lei               ELO  ≤ 1700:         1. – 800 lei; 2. – 400 lei 
           9. –   300 lei               Fără ELO:             1. – 800 lei; 2. – 400 lei 
                    10. –   200 lei 
  
Arădeni: 1 - 250 lei; 2. – 200 lei; 3. - 150 lei; 4. – 100 lei; 5. – 50 lei 
Feminin: 1. – 250 lei 
Juniori sub 16 ani: 1 - 250 lei 
Premiile sunt în valoare netă, sunt garantate, nu sunt cumulabile iar în caz de egalitate se vor împărţi în 
sistem Hort la un număr de jucători corespunzător numărului premiilor anunţate.  
 
TAXA DE PARTICIPARE:  

-    100 lei- pentru plata până la 15.07.2013 
- 130 lei – pentru plata după 15.07.2013 (inclusiv in ziua prezentarii la concurs) dar cu inregistrare pe 

site până in 01.08.2013 
- 150 lei – pentru cei inscrisi după 01.08.2013    

Toate detaliile bancare legate virarea banilor le gasiti pe www.aradopen.com 
GM, WGM, IM, WIM – fără taxă                  Veterani (nascuti dupa 01.01.1953): 10% reducere 
Însoţitorii care doresc cazare prin intermediul organizatorilor vor plăti o taxă de 50 lei. 
PROGRAM:  
Sâmbătă      03.08.13   - orele   9:00   Sedinta tehnica;     
Sâmbătă      03.08.13   - orele  10:00  Runda 1 
Duminică    04.08.13   - orele   9:30   Runda 2;               
Duminică    04.08.13   - orele  16:30  Runda 3;               
Luni            05.08.13   - orele  16:30  Runda 4               
Marți           06.08.13   - orele   9:30   Runda 5 
Marți           06.08.13   - orele  16:30  Runda 6 
Miercuri      07.08.13   - orele  16:30  Runda 7 
Joi               08.08.13   - orele  16:30  Runda 8 
Vineri         09.08.13   - orele   9:30   Runda 9 
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B. -  ARAD OPEN – U16 – open pentru copiii sub 16 ani (născuți după 01.01.1997) cu omologare 
FIDE si FRSah pentru calcul Elo si CIV: 31 iulie – 3 august 
C. -  ARAD OPEN – U10 - open pentru copiii sub 10 ani (născuți după 01.01.2003) cu omologare 
FRSah pentru calcul CIV: 31 iulie – 3 august 
D. -  ARAD OPEN – U8 - open pentru copiii sub 8 ani (născuți după 01.01.2005) cu omologare FRSah 
pentru calcul CIV 
LOC DE DESFĂȘURARE: Sala Mare de concerte a Palatului Cultural Arad 
SISTEM DE JOC: elveţian 7 runde – 90 minute/partidă (B); 61 min/partida (C,D) 
PREMII: FOND DE PREMII: peste 5000 lei in cupe, medalii si materiale de șah 
Open B: 1. 600 lei; 2. 400 lei; 3. 300 lei; 4. 200 lei; 5. 100 lei; 6. 50 lei 
Se vor premia si primii trei clasati (baieti si fete separat) la categoria U12 
Open C, D: Pentru fiecare din primii trei clasați (băieți și fete separat) la fiecare din categoriile 8 si 10: cupe, 
medalii, diplome și premii in obiecte de șah (la alegere din magazinuldesah.ro in limita de valoare) 
Diplome de participare pentru toți jucătorii.  
 
Cei mai buni antrenori (la fiecare categorie): 1. 250 lei; 2.- 150 lei; 3.-100 lei 
Premiul pentru antrenori se acorda pe baza punctajului total al sportivilor antrenați (se iau in calcul cele mai 
bune 4 rezultate). Relația jucător-antrenor trebuie anunțată la startul competiției 
 
TAXĂ DE PARTICIPARE: 40 lei 
Însoţitorii care doresc cazare prin intermediul organizatorilor vor plăti o taxă de 20 lei 
 
CAZARE (opțional):  
Internat (Gr.Sc. Csiky Gergely) – 20 lei/pers/noapte 
              
Hotel Moara cu Noroc ** - 30 lei/pers/noapte in camera cu 2 paturi (baie, TV in camera) 
                                          - 30 lei/pers. in camera cu 3 paturi 
                                          - 60 lei camera single 
Hotel Continental Forum **** 

- 50 lei/pers./noapte in camera cu 2 paturi 
- 100 lei/pers./noapte în cameră single 

 
Locurile de cazare sunt limitate! Rezervarile la cazare cu garantarea locurilor in hotel se fac doar pentru cei 
ce platesc taxa de participare anticipat 
 
MASĂ (opțional): Restaurant Decebal – 50m de sala de joc: 
                                                                  Prânz + cină = 30 lei  
 
Fiecare participant are dreptul la două runde libere, in oricare din primele 7 runde, situatie in care va primi o 
jumatate de punct, însă acest lucru trebuie anunţat cel târziu înainte de începerea rundei de dinaintea aceleia 
în care nu va juca. 
Alte activităţi în program: 

- turneu de blitz (omologat FIDE), Fischer random, klotz (bughouse), şah combinat (perechi blitz) 
- degustare de vinuri – Wine Princess 
- excursie cu caiacul/barca pe Mureș ! 

Ca mijloc de relaxare în Arad vă recomandăm ştrandul Neptun – cel mai mare ştrand din Europa de Est care 
se întinde pe o suprafaţă de aproape 28 de hectare de verdeaţă şi cuprinde 5 bazine şi tobogan acvatic, peste 
100 de baruri, terase, restaurante, discoteci, pizerii, cluburi, internet cafe-uri la care se adaugă terenuri de 
tenis, de volei şi de minifotbal.  
 
Informaţii suplimentare şi înscrieri: Alin Câmpeanu – 0722/613128; aradopen@gmail.com, 
www.aradopen.com  
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http://www.aradopen.com/

