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Definitii

1.1

Concept competitional

Romanian Corporate Sports- Sah se adreseaza jucatorilor de sah din cadrul celor mai
importante companii din Romania.

1.2

Organizatorul

Calitatea de organizator si coordonator al evenimentului ii revine companiei MPG.
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Jucatorul si echipa

La baza evenimentului stau principiile de fair-play si respect reciproc, motiv pentru care
MPG considera ca toti jucatorii inscrisi trebuie sa respecte conditiile stipulate la Capitolul 2.

2.1

Echipele

Fiecare echipa participanta este compusa din doi jucatori. La inscrierea echipei, se va
preciza si ordinea valorica a jucatorilor componenti (Jucatorul 1 este superior valoric
Jucatorului 2). Ordinea valorica a unei echipe nu mai poate fi modificata, odata transmisa
organizatorului.

2.2

Dreptul de joc

Au calitatea de jucatori in Romanian Corporate Sports- Sah acei angajati sau invitati ai
companiilor inscrise care figureaza in lotul echipelor participante, actualizat pana cu 3 zile
inainte de competitie.
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3.1

Regulile de comunicare si organizare
Managerul echipei

Managerul echipei este reprezentantul desemnat de o companie pentru intermedierea
relatiei cu organizatorul, cu arbitrul principal al competitiei si cu toti membrii propriei
echipe.
Acesta are sarcina de a confirma echipele care vor reprezenta compania si de a se
asigura de respectarea obligatiilor ce rezulta din calitatea de echipe participante la

eveniment.
Managerul poate avea, concomitent, si calitatea de jucator.

3.2

Arbitrajul

Competiţia se va desfasura in acord cu regulamentele si reglementarile FIDE la zi pentru
jocul de sah clasic. Competitia va fi coordonata de un arbitru principal, contractat de
organizatori.
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Sistemul competitional

Sistemul de joc va fi de tip round-robin, sah clasic (20 de minute + 20 de minute).
Fiecare echipa va juca o intalnire cu fiecare din celelalte echipe inscrise. O intalnire intre
doua echipe va fi compusa din doua meciuri:
- Jucatorul 1 vs. Jucatorul 1
- Jucatorul 2 vs. Jucatorul 2
Competitia se va juca dupa un program care va fi anuntat de organizatori.
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Conditii pentru inceperea meciurilor

In cazul in care un jucator intarzie mai mult de 10 minute de la ora anuntata a inceperii
unui meci, acesta pierde meciul prin forfait.
Pe parcursul competitiei, dacă un jucator se retrage definitiv sau doar pentru o anumita
runda, trebuie sa anunte acest lucru arbitrului sau organizatorilor.
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Sistemul de punctare

Se vor acorda 2 puncte pentru un meci castigat, 1 punct pentru un meci egal si 0
puncte pentru un meci pierdut. Punctajul total va fi obtinut prin insumarea punctelor obtinute
in fiecare meci.
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Clasamentele

Clasamentele se vor realiza atat pentru echipele de 2 jucatori, cat si pentru jucatorii
individuali.
Criteriile de departajare sunt urmatoarele (prezentate in ordinea importantei lor):
- Numarul total de puncte obtinute, urmat de
- Victoria directa, data de numarul total de puncte din intalnirea respectiva, urmata de
- Sistemul Buchholz
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Comportamentul jucatorilor

Odata ce un jucator a inceput o partida, acesta trebuie sa continue jocul, cu exceptia unor
cazuri exceptionale. Daca un jucator paraseste masa de joc fara acordul arbitrului, poate fi

penalizat.
Participantii trebuie sa aiba o imbracaminte potrivita unei competitii de sah.
Jucatorii nu au dreptul sa vorbeasca in timpul unei partide. Pe tot parcursul competitiei
toti cei prezenti in sala de concurs vor pastra linistea.
Toate nemultumirile trebuie adresate arbitrului sau organizatorilor, nu celorlalti
competitori.
Odata ce o piesa a fost mutata, mutarea este considerata completa si ceasul trebuie apasat,
urmand ca adversarul sa mute.
Desi jucatorii trebuie sa joace un meci pana la mat sau pana la remiza, se va accepta si
abandonul, echivalent cu pierderea meciului prin forfait.
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Fotografierea si filmarea

Fotografierea si filmarea cu flash va fi permisa doar in primele 10 minute ale rundei. Dupa
această limita, cu permisiunea arbitrului, vor putea fi folosite aparate de fotografiat si filmat
fara flash in masura in care sunt silentioase.
Persoanele autorizate sa fotografieze si sa filmeze in sala de joc vor fi desemnate de
organizator, impreuna cu arbitrul.
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Important!

Organizatorul isi rezerva dreptul de a respinge cererea de inscriere a unei companii in
cadrul concursului, precum si de a aduce in orice moment completari si modificari prezentului
regulament, inclusiv in ceea ce priveste formatul si sistemul de joc, acestea fiind menite a
conduce la buna desfasurare a competitiei. Orice modificare ulterioara publicarii prezentului
regulament va fi adusa, in cel mai scurt timp, la cunostinta participantilor.
Alegand sa participe in meciurile din cadrul Romanian Corporate Sports, jucatorii isi
asuma intreaga raspundere pentru starea lor de sanatate.
Jucatorii consimt, prin inscrierea lor, ca, in cazul unui eveniment nedorit aparut in timpul
disputarii unui meci din cadrul competitiei, sa nu formuleze nicio pretentie sau plangere
impotriva organizatorului competitiei.
Inscrierea in Romanian Corporate Sports si participarea unui jucator la oricare dintre
meciurile desfasurate sub licenta acestui concurs presupun angajamentul implicit al
jucatorului de a accepta si respecta regulamentul de fata, precum si regulamentele
internationale oficiale, in cazul in care nu exista prevederi contrare in prezentul regulament.
Prin inscrierea in sistemul Romanian Corporate Sports, se considera ca jucatorii sunt
implicit de acord:
- sa cedeze MPG toate drepturile asupra imaginii (singur(a) si/sau in grup), statica sau in
miscare pe perioada participarii la meciurile competitiei si/sau alte evenimente organizate
sub egida campionatului;
- sa recunoasca dreptul MPG de a inregistra si utiliza datele personale (exemplu: nume, date
biografice, infatisare, voce si performanta in joc), utilizand orice suporturi media (inclusiv
audio, foto si video), in scopul prezentarii si prelucrarii rezultatelor, promovarii Romanian
Corporate Sports si oricaror evenimente desfasurate in legatura cu acest sistem;
- sa nu aiba niciun fel de pretentie materiala sau de orice alta natura impotriva Romanian
Corporate Sports si/sau MPG in legatura cu exercitarea de catre acestea a drepturilor

indicate mai sus;
In afara de prevederile regulamentului, organizatorul isi rezerva dreptul aplicarii unor
penalizari suplimentare (suspendarea temporara a dreptului de participare sau excluderea
din concurs), in situatia in care un jucator/o echipa nu respecta prevederile acestora si/sau
afecteaza buna desfasurare a evenimentului sau ii aduce prejudicii de imagine.

