
Regulamentul Campionatului National individual 
Semifinalele CN Ed 55

1. Date generale
 
1.1. Campionatul National Individual este o competitie organizata de Comisia Centrala de Sah 
prin Corespondenta a Federatiei  Romane de Sah, avand ca scop desemnarea campionului 
national la sah prin corespondenta. 

 1.2.  Campionatul  National  individual  se  desfasoara  in  2  etape:  semifinale  si  finala.  Grupele 
semifinalele vor incepe simultan in fiecare an, de preferinta in lunile mai, iunie, iulie, iar finala va 
incepe, de regula, la 2 luni dupa cunoasterea tuturor jucatorilor calificati din semifinale. 

1.3.  Grupele  semifinale  se  vor  juca  atat  pe  serverul  ICCF  cat  si  postal,  iar  finala  se  va  
desfasura numai pe serverul ICCF. 

1.4. Au drept de participare sportivii legitimati la cluburi afiliate la Federatia Romana de Sah.

1.5. Un sportiv se poate inscrie intr-o singura grupa semifinala, fie pe server, fie postala, a unei 
editii  a  Campionatul  National.  Numarul  de  jucatori  din  grupele  semifinale  se  stabileste  la 
inceputul fiecarei editii, in functie de numarul celor inscrisi. 

2. Semifinala Campionatului National ed 55-a

2.1. Semifinala Campionatului National ed. 55-a se va desfasura in sistem inchis,  pe grupe,  
fiecare jucator jucand cate o partida cu ceilalti participanti.

2.2. Grupele vor fi alcatuite in ordinea ratingului ELO ICCF al sportivilor participanti, vor fi grupe 
valorice, in functie de numarul jucatorilor pe o grupa, prin tragere la sorti din grupele valorice 
respective, astfel fiecare grupa va fi cat mai echilibrata valoric. Numarul de grupe va fi stabilit in  
functie de numarul participantilor, in mod ideal in grupe vor fi intre 11-13 jucatori, care vor juca 
in sistemul Round-Robin, adica fiecare cu fiecare, ordinea in grupe si astfel si culorile vor fi  
alese dupa tragere la sorti.

2.3.  Numarul  jucatorilor  calificati  din  semifinalele  jucate  pe  server  se  stabileste  de  catre 
organizatori, la inceputul fiecarei editii, in functie de numarul de grupe semifinale. 

2.4. Dintr-o grupa semifinala postala, primul clasat obtine dreptul de a juca in finala Campionatului 
National. Un jucator calificat dintr-o grupa semifinala postala care nu doreste, sau nu poate, sa 
participe in finala Campionatului National are dreptul de a opta pentru finala Cupei Romaniei  
prin posta. Jucatorul clasat pe locul 2 intr-o grupa postala obtine, de asemenea, dreptul de a juca 
in Finala Cupei Romaniei prin posta. 

2.5. Calificarile din semifinale in finala nu sunt transmisibile de la o editie la alta. 

2.6. Conform deciziei  Congresului ICCF din 2010, la egalitate de puncte se aplica sistemul 
Baumbach, adica urmatoarele criterii de departajare in ordinea:
- numarul de victorii 
- coeficientul Sonneborn-Berger
- victoria directa, respectiv mica diagrama, daca sunt mai multi jucatori aflati la egalitate de puncte.

Data de start a semifinalelor CNSF55: 01. Mai 2014
Data limita a inscrierilor: 25 Aprilie 2014



Taxa de participare: 25 lei/semifinale si 50 lei/finala, care se achita in contul FRS. Dupa plata 
taxei  de  participare  se  va  trimite  responsabilului  cu  inscrierile,  Dombi  Rudolf,  o  copie  a 
mandatului de plata (pe care va fi indicata natura platii, respectiv taxa de participare CNSF55) 
fie  scanata  prin  email  la  adresa  rudolf123@yahoo.com.  Pentru  inscrierile  in  grupele 
semifinale  postale,  se  va  respecta  procedura  de  inscriere  de  la  concursurile  postale, 
responsabilul cu organizarea grupelor postale domnul Eugen Hang,  adresa postala  Eugen 
Hang, B-dul 21 Decembrie 1989, nr.60, ap.11, 400124 Cluj Napoca 

Inscrierea devine valabila doar in momentul in care copia mandatului de plata ajunge la  
responsabilul cu organizarea campionatului.
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