Clubul Sportiv Municipal Cluj-Napoca și Clubul Sportiv Pegas Cluj-Napoca organizează:

Festivalul Internaţional
de Şah
“LIONS”
Pentru copii nelegitimaţi
Cluj-Napoca, 1-5 iunie 2017, Ediţia a 8-a
Grupa

Clasa

Data

A

Copii de grӑdiniţӑ

Joi, 1 iunie, ora 17:30

B

Copii de clasa 0 – bӑieţi

Luni, 5 iunie, ora 9:30

C

Copii de clasa 0 – fete

Vineri, 2 iunie, ora 17:30

D

Copii de clasele 1 – bӑieţi

Luni, 5 iunie, ora 15

E

Copii de clasele 1 – fete

Vineri, 2 iunie, ora 17:30

F

Copii de clasele 2-8

Duminicӑ, 4 iunie, ora 17:30

Timp de joc: 15 minute pentru toatӑ partida pentru fiecare jucӑtor
Sala de joc: Casa de Cultură a Studenţilor Cluj-Napoca, Piaţa Lucian Blaga Nr. 1-3
Sala Transilvania, etaj I.
Materialele de joc (table, piese, ceasuri) sunt puse la dispoziţie de organizatori.
Taxa de participare: 30 lei – pentru plata taxei pânӑ la data de 26.05.2017 (inclusiv)
50 lei – pentru plata taxei dupӑ aceastӑ datӑ, inclusiv la faţa locului
Pentru a beneficia de reducere, taxa se poate plӑti prin transfer bancar sau depunere numerar în cont:
Clubul Sportiv Pegas Cluj, str. Traian Grozӑvescu nr. 4-6, ap.8 Cluj-Napoca
CF: 26943848; IBAN: RO11 BRMA 0999 1000 7044 9059, deschis la Banca Româneascӑ.
Ȋn contul clubului trebuie sӑ ajungӑ valoarea taxei de participare, eventualele comisioane
bancare urmând a fi suportate de cӑtre jucӑtori.

Premii : Cupe, medalii, diplome, tricouri, pacheţele surprizӑ!
REGULAMENT
1. Concursul este destinat copiilor nelegitimaţi .
2. Se vor juca 3-6 partide in functie de numarul de participanti și de vârsta acestora.
3. Ȋn timpul desfӑșurӑrii concursului , însoţitorii participanţilor NU AU VOIE sӑ
rӑmânӑ în sala de joc .Nerespectarea acestei reguli poate duce la pierderea partidei
sau chiar la excuderea din concurs.
4. Ȋnscrierea în concurs se face pânӑ cel târziu miercuri 31.05.2017. La înscriere
se va preciza numele, clasa, școala/grӑdiniţa.
Informaţii suplimentare și înscrieri : Marcu-L. Alin: 0742263659; pegascluj@gmail.com
www.pegascluj.ro

