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regull~ : f1ec.r~ .rbit~ ~e ~preSia că posedă suficient
C1Ulol tillţ.· pentrll
.e ' pr.t1.Jl~. un blln cuAoacător al reiulamentului.
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Insă~ în: destule cazuri, lucru.rile nu Re pre~intă deloc aş a .
' ~efl1l LU'llăr1ţpr1n ' r~daotarea ace.stui material nu ' e~te L"1
pr~l rind d6.oa.trar.a· ~stenter u- ~ r laeu:. la unii arbitrii, .
ci adncerea ~or . contrl bu ţ1i la inlăturMTea acestor lacune,prin .

folosirea celor mar adecTate mijloace sau metode de ·lucrll.
.
Dar,diDtre aultiţudinea aijloacelor Oi metodelor posibile .
.
pentru. realizarea· acestui ob:·.ectiv, cine poate indica pe cele care
atat aai adecTat~ ? De bună seamă că nl1m&i experienţa. .
. Spr. e%e.plu~ abordarea temei luate acum în dezbatere se .
poate :race prin parcurgere. regl1lamentull.li jocului de şah, cu opriri
li comentarii la unele articole pre8Upuse mai importaate sau presupuae că ae preteazi 1. iAterpretlri· difer1te. .
.
O uemenea abordare ar · putea f i prea aridă fi,de altfel,
citirea regl.llamentl.llui a tăcut-o li o mai poate :race tiecare arbitrl.l,
pUnînd DUmai .intreblri rete~ltoare la eventl.lalele nedumeriri de
taterpretare aau ~ procedură. De _ceea,nu ae consideră adecvată
aCeastă abordare, cl mult. mai folositoare. dacă nu ~i mai interesantă .
apare abordarea acestei tae. prin. relatarea proocupărilor pe care
trebuie si le aibă un arb~tru' 1n timpul desfăşurării unui concurs.
Bineinţeles că .ceste ·p~eocupări re:rlectă corecta aplicare
a diver3elor reglementlri oapr1nse în regulamentul jocull.li de şah.
Pentru o oarecare s1stematizare a ·materialului.. aceste
preocuplri se împart in -UrIIIltoarele zece capitole -:
' 1. - Inainte de inceperea rundelor.
II. - Pe parour8Ul desfqurări:f: rllBdelor. "
III. - La terminarea·.une1 parti.da c "
IV. - Desp:r:-e" partidele intrerapte .. '
•
V. - Reluarea intreruptelor. .
'
VI. - Intreruperea : pentru a doua · oari a unei' partide.
VII. - Intreruperea.. la. contin'~are a partidelor.
VIII. ~ Desp~e · arbltri.
:
.
-IX. - Comportarea jucitor1lor.
.:
X~ - Interpretarea oi .aplicarea regulamentului.
.
l. I».fnte d; inceperea partidel~r~arbitrii vor avoa
irijl ca : . . •
•
. .
. "
. ' .
.
. . 1. 1. Garniturile de Oah ~,ez&te pe mese să nl.l aibă piese
.Upai. nebunii si, ~ se.· coarwade , cu pţomi, ş1 moi regele' cu dama.
(art.2.1.).
'··0· .
.. . . ••
.
1.2. !rablelede. oah si fie aranjate·· cu liÎ1ia întîi . (adiel
p18se1. albe) · tn stinga ' arbitrului. cind acesta stă cu tata spre
iindul .• eselor de joc, iar ceasurile, toate si tie puse Cl.l faţa la '
ab1tr1l (adiel inlţreapta 3ucltorl1lul cu piesele negre). .
.
l. 3. Tablele d• .ş~ ai ·aibl .un cîmp alb în dreapta f1e- .
.
oIra:I.. jucltor ·(art.l.2.). · .......
:
,
.
.:
.
. ,
.
1. 4. Piesele ' albe si fie . aşezate pe. linia 1. iar· piesele
pe linia 8 (art.2.3 .) . nebl1n11 ~ să nu fie inversaţi cu caii, .
iar daIIele si. stea pe:.cîmpuri, .vînd· e.ceeqi culoart;l ,cu dama • . ' .
: .- .....: .....:~ ', '::. ';, . '"
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1. 5. La ora de incepere a rundelor se vor pune în miooar,
oeasurile de control al.e jucătorilor cu piesele albe. la mesele
la oare nu au sosit încă jucătorii cu piesele negre, care ar tr.~
de obicei sl tacă acelL8tă operaţiune. De asemenea, se Tor . pune i .D
mioce.re oeasurile de control ,1 la mesele la care jucător!i, de.1
prezenţi, nu se grăbesc si Iacă această operaţiune (art.12.J).
.
. II.
Pt;cursUl des;ă~ării rundelor arbitrii î~i vor
.concentra toat a~n~ia asupra
mUltor grupe'de probleme.
II. 1. Spectatorii ai nu intre in spaţiul rezervat pentru
joc ~i si nu d1scute . cu juc~torii •. De asemenea, nici jucătorii
intre ei nu trebuie să se ~eneze in discutii ei,mai ales~ rele-ritor la partide, pentru că nu se ·poate oti' sau aprecia daca s~t
nişte partide .oarecare Oi nu sint cUlllva partide asemănătoare cu
cele care se aestlşoară sau · pot fi chiar acestea (art.15.l.a).
II. 2. Jlutlr:Lle să !:1e corect efectuate, jucătorii să nu
stea cu .ina intinsi deasupra. tablei de ;ah în timp ce gindesc
la lIlUt&rea Cct o au de efectuat. · : ·
•.
. .
.
II. ·'2 .a) Daci au lăsat l?ies4 din mîni pe un cîr.lp oarecare.
nu sai pot depMBa ' piesa ~e alt c~p, daci mutarea resuectivt este
regulaaentarl. chiar daca nu au apăsat pe butonul c~aSului de
control (art.6.l.;.
.
.
II.2.b) Dacă o piesă adversi a fost îndepărtată de pe tabla
4. şah, jucătorul trebuie si pună în locul ei una din piesele sale
cere po·a te muta rctgulamentar.
II. 2.c) La efectuarea rocadei mai intii trebuie să tie
.atat regele. .
.
II. 2.cl) Dacă după mutarea regelu l. jucătorul vrea să facă
&ită mutare, el nu poate face decit rocada, cind acea3ta este regulamentară! altfel Va muta numai regele pe un cîmp liber, neatacat
de o piesa adversi (art.6.3
cumulat cu art.7.2.a).
.
II. 2.02) Dacă un jucător atinge mai intii turn~l şi apoi
r~ele ~ el DU poate efectua rocada, urmind să mute numai t urnul
(.rt.5.1.c).
.
II.-2.~) Cind, după efectuarea rocadei,se constată că
~asta nu poate fi făoută pentru că :
.
II.2.aJ.a) regele a mai fost mutat (art.5.I.e.I);
. • II.2.c.J.b) turDul,de asemenea,a mlli 'tost !lIUtat (a=t.5.1.e.2)
II.2.aJ,o) există o piesă în~e reşe şi turn (art.5.l.:~);
II.2.c3.d) regele "se găsea in. oah ~ainte de e!ec t uare3
·rocadei (art.5.l.f~);
II.2.~ e) regele s trecut peste un cimp atacat de o pies~
adversari (art.5.1.~) sau
II.2.cJ. f) regele se · găse~te in şah după etectuarea rocade!
(art"5.1.~). jucătorul poate S3 aleagă intre
efectuarea unei mutări regulament!U'e cu re g ~le
sau efectuarea rocadei in cea1&l ti parte
Cart.5.l.d).
.
.
II.2.d) Iia intenţ:J.a de transformare a unui pion, dacă
~.acltorul după c~ a lăBat
mină pion<.L:. pe ultima l111ie, nu
...-zI pe acel c~ ° piesa propr1e t vrind să captureze o piesă
l14wwraă de pe unul din cimpurile alaturate cimpului pe care a fost
. ~t iniţial acel pion, el nu mai poate realiza această intenţie~
ci trebuie si fie obligat sI 1nlocuieascăp.ionul cu o piesă proprie

Pi

ein

(1Il't.6.4),

II.2.d,.l) Dacă jucătorul care vrea să transforme un pion
are la dispOZiţie piesa dorită, el poate s! opreascl ceasul de
. ooctzol li si ~o11cite arbitrului procurarea piesei respective
(ert.5.6.e) •
Ba

•• I ••

1I.2'. 42) 'ID. o~l cind juc'ltoru1 rel!Jpect~y nu cere arbitrului
p1.';-a Deoesarl~ efectuilld doar ,Împingere. pil;)Irului pe ultima linie şi
apaalpe butonul oeuului de control, el trebuie să îie sancţiona.t
cU· un ayerti~ent : oi ' peD&lizat la timp ; cU , număr~ de minute cît a
.era ceasul adYer-.rului aiu · fără 8ă fie termînată mutarea de trans_
' foraare~ Cea8Ul adversarului trebuie adus la timpul ar~tat inainte
de "efectuarea autării 1ncOJll)lete de tra!ls!ormare Oi jucătorul obligat
. al ~e ze o pieei proprie p, cîm~l de transformare Oi abi~ după acee~
al ape8e pe ceas (art.5.6.e).
.
'
.
II.2.e} Ultima mutare. din oricare perioadă a timpului de
control sant' mai bine . 8pus, .utarea' la oare ' trebuie si se tacă
.
controlul tapului, DU se c ons:f:deră ' termina ti o ind mina j ucltorului
a plrlsit piesa (cua se iDtîmplă cu celelalte mutări), ci numai in
.omentul ,in. care, după opr1rea o'easului ' său de .control Oi punerea iri
.tImc1;iun8 a oeasulu1 ady.. rsArulu1~ stegule1;ul rămine!IDs (ar't.6.5).
- hoepti! • •
II.2.e.l)c1nd aceuta este o IllUtare de III&t Cart.lo.l) ;
: ,
I1.2.e.2) oind cu această mutare regele adversarului este
pua ,in poziţie de pat (ax(.lo.:n ;
,
'
. II.2 ••• :n. oind cu această IBIltare se ajuns-e in unul din
-f1n&lurll. in care po~1bilitat.a de ci~tig DU este posibili pentru
• aici UDUl din ' cei d01 juoltori: .
II.2.eJ.a)-rege contra rege (art.lo.7.a) ;
II.2.~.b)--reg. 'oontra ·rege Oi nebun (art.lo.7.b)
II.2.~.o)-rege oonta rege şi oal (art.lo.7.b) i
•. 1I.2.eJ.d)--rege Oi nebun oontra rege Oi nebun, cu ambii
neblmi pe diligonale de aoeeq1 ouloare (art.lo.7 .c) i
.
II.2.e3 •• )-ctad adversarul are' pe ,tabla de oah'
DUlll&i
regele (art.lo.7,d) J ';
..."
:
'
.
II.2 .e. 4) cind adTersarul declară 01 cedează, inainte de
a observa ci eteguleţul este clzut (art.lo.2) ;
, ,
ll.2.e.5) oind are loc o inţeleg~re de remiză, inainte da
a o'bsern. et steguleţul est., clzut (art.lo.4)
11.3 • •Partidele sI fie notate IIlUtare c':!!mYt.arfJ, în sistemul
de Batar. algebrică, cit mai clar ~1 citeţ posieil. Notnrea se poate
lace inainte sau dupl ce se apasl pe oeas (art.ll.l ) .
II.3.a) In ultimele 5 minute înainte de controlul timpului J
jucătorii nu mai sînt obligaţi să noteze partida, cidoU' s ă se
'
strădui scl el tr ă cite o linie , entru fiecrare mUt e efectu a t ă .
nea ,
eaiat up e~ectuarea conTre u u
e 'ectuarea mută
rilor ce~te de control sau căderea unui stegulet), ei trebuie să-şi
co~pl.teze ti~a de no tare a partideţ cu mutările omise Cart.ll . 2 ) .
1I.3.b) Jucătorii care au mai mult de 5 minute pe ceasul de
control ~ i totuşi retu~l al noteze partidax mutare ca mutare, vor
fi eancţionaţi cu pierâerea punctului pus 4n joc l a partida respent1v&
(art.ll.4 cumulat cu art.lo.15).
. '
II.J . c) DacI un jucător notează greşit nişte mutări şi apoi
nu mai poate nota partida corect. el trebuie să solicite arbitrului
pel'l!lieiunea de a-~i c ompleta (core-cta) fişa sa, înainte de controlul
-timpului, conaultllld fişa adversaruluisdu. Arbitrul i i ve permite
aceasta, însă u~ai cind·el ·este la mutare, pentru,a tace corecturile
pe timpul său, fără a-ai incomoda piU'tenerul de joc (art.ll.5).
II.3.d) Restul cazurilor ' vor ti dezbătu't e cu o(;azia grupajului de probleme referitoare la criza de t~~P.
1I.4. PieBa atinel trebuie să tie mutatu ( art.7).
TI.4•• ' .Dacă un jucător are intenţia doar li. lU'anja una s au
mai mult. p1ea. ( ale sale sau ale adversarulUi), el c poate t acp ,
tără al t1e obligat el mute piesa respectivă, cu condiţ ia ca ~~eas t ă

•• I ••

4

. araa;Sare slo taci pe timpul său (cind este la mutare) O! numai
dUpi Ce! t.,i ammţl aceastl intenţie t pronunţ ind cuvintul "arallj ez"
sa -j:":adoube", suticient de tare, Ulcit si tie auzit atît de
.
adversfal'Ul slUt cit ~! de eventual! martori sau. chiar de arbitru.
( art.7f~l ) •

.

.

. .

II.4.b) Reclamatia flcutl de un jucător. 10 leşltnrl cu
.ting~ea unei piese de cltre adversar, nu va fi luati 10 considerart
d:m;că şi el, la r10dul lui. a atins o piesă (art.7.4).·
.
II.4.0) Atingerea uneia sau a mai multor piese proprii sau.
.ale' adversarului, firI a anunţa intenţia de ara:Qjare, atrage după
siBe ,obligatiVitatea de a IllUta prima piesă care poate . ti mutati sau.
de a captura prima piesă care poate 11 capturată (art.7.2.a Vi b).
,
II.4. d) Dacă Idci ~din piesele atinse nu. poate fi. mutată
saa ~apturată regulamentar. jucătorul este liber să efectueze orice
alt& matare regul~tară. atrăg1ndu~1-8e in schimb atenţia, că nu
trelluie să atingă~1esa\"care,1Ia1 intii se convinge cl.o poate .muta .
1'eIIIlIilamentar (art. 7.:3>.
.
.
..
.',
II.4.e) In cazul cind acel&l}i jucător recidivează in
această greoeală, el va fi sancţionat cU .un avertisment.
I1.4.f) DaeI un jucător reclaml că adversarul său a atins
o ~esă fără să aDUZlţe intenţia de aralljare, iar acesta nu. recuno&l}te
,il.. lDU s10t martori care să cOIl1'irme ' reelamaţ1a, arbitrul nu. poate
ob~a pe adver-.rsă mute piesa pe care DU i-a putut demonstra că
a a't1.ns-o.
.
'
.
. II.5 :. Poarte mare atenţie trebuie acordati rezolvării
po.1ţiilor neregulamentare care pot apare pe parcursul desfişurăr1i
1"WB'delor.
'
.
I1.5. a) Bfectuarea la un mOlHnt dat a une1mutlri neregu-::
la.entare de oătre unul din jucltori ,i ne ~servarea imediată a
ac.• 'Stu1neajUJUI, atrage ciupi sine 1
II.5.a.1) - anularea partidei dacă n~ se poate reconstitui
pasiţia dinainte d. mutarea ne~egulamentarl Oi jucarea unei noi
.
pU'tide (art.8.1) ;
.
.
I1.5.a.2) - reluarea partidei din pOZiţia existentl pe .
t_la de Oah 1n&1nte de etectuarea mutăriI neregulament.are, prin
e!:ectuarea unei mutări regulament are cu piesa atinsă la efectuarea
~tării neregulamentare ; numai dacă această piesă DU are nici o
posibilitate de mutare regul~entară, se poate muta o altă piesă .
(U"t.8~1 cumulat cu arte 7 .3) 1
.
.
II.5.a.3) - in caz~ cont1DUări1 partidei. nu numai 'poziţia
' dblainte de coni1terea neregularitlţU ' trebuie recons:tituită. ci ~i ' :-i\
t:liJapul COD.SWll&t de fiecare jucltor pinl in acel moment ; modul ' în ~c
•• tace reconstItuirea timpului va ti precizat c~ prilejul dezbateri!
~b~emelor referitoare l~ceasul de control;
11.5.a.4) - toate aceste probleme)generate de efectuarea
amei mutări neregulament&retse aplicl tn orice moment al desflşurării
JIIIIl"tidei, inclusiv in timpul. cit o intreruptl aşteaptă o decizie ".
. . adjudecare. deci in&1nte de aaologarea rezultatului Cart.8.1).
.
I1.5.b) De~area 1nvolunt&rl a uneia sau a mai multor
,
.~. in cursul destloUrlr1I mnei partide (.,i &lezarea lor iDeorectăJ
atrage după sine t ·
.. ' . .
- : , :.
. . II~5.b.1) - ar~area pie.elor pe t1mpul ~ucătorulu1 care .le-a deranjat J
.' .
.
'
.
. ':' .
.
. II.5.b.2) ·. - daci a,ezarea lor 1Dconctă seobserT"imed1at,
~area lor· se face.tde a&eIIlellea)pe timpul j .u cl1:orului care le-a
a.nm.1at ,i partida oOD~1mtI, flră ălte consecinţe;
.
.....
1I.5.b.3) - daoI &lezarea lor 1Dcorectl este rellareatl ~ ~. _
tlRJ!& ce .-eu 11&1. flcut o serie de IllUtlri, din mom8l1tul deranjlr1i' in..
~are., 15.. opre,te eeasal de oontrol ,1. se reconstituie pOz1ţj,a' :,"'
co:rectI dinaintea ' der&lljlr!i involuntare, dupl care partida poate ' ,",oGldl:ala, dar DUIIl&i dupl oe .8 recalouleazi ţ1mpul c~t.. . d. '. /c<~'
ti. . . . din oel d01 juolt~r1. p1nl la lIQ'tarea. de la ou. .e re.1a .~i.:'.

-
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.
j,art1dâ· (oaiculul tlmPu1w: se face oontorm prevederilor art~12 .6);
;,. " . II~S.b.4) - in oazul tn oare poziţia nu pbate ti reconst1tuitl~ partida va· t i anulată 21 se Ta juoa ·o noul 'partidă (art.8.2).
'. ~ - , . ~ II.S. c} Derarijarea flra intenţie de ' oltre un j ucător a
uneia; 'sau -a mai: lIIIl1tor piese. tn timp, ce se efectuează o mutare. se
va oorecta'~ imediat, 'reconst.ituirea p,o.diiei : :tăcÎlldu;"se înainte de
'; oprirea , ceasului de către · jucătorul care a deranjat piesele şi de
'-'POrnirea ceasulUi' adyersaralui (art.s.:n-. .
' , '
· ~
',. . II.S.d) Aranjarea inoorectă a unei -pozi1;ii de intrerupere,
',: observată îna1nte · ae reluare~ tntrerupteL, ~a ti co~ectat~ ~i
· . partida Va continua (.art.S.4) • .'
.: ' , '
: ~ ., .. II.5.e). Inceperea unei partide ,cu piesele aşe~te iniţial
±ncorect: ' atrage ' după Bine anula.reâ partidei respective l.n momentul
constatării neregularităţii~i ' jucarea unei noi partide Cart.S.5) •
. '" _. _ ; II.S.!) Inversarea ,culorilor la începerea partidei şi
· reclamarea ·acestui. !aptde ' oătre unul din oei doi juoători implicaţi,
după ..conBUlDarea unUi stert. din timpul total alooat piuă la efectuarea
. pr;im~lui control, ' nu va 'fi corectată oi par~;lda va continua (art.8.6).
, .'. ' II.5. g)" Reclamarea " inceperii ,partttleJ' cu oul ori inversate,
'! mai înainte de oonsumarea Umt1 sfert din ti;npul de gindire ' alocat
, pînă la primul control,se poate rezolv,a prin rejuoarea partidei cu
,repartizarea' ~orectă -aoulorilor1 numai dacI juoătoril acceptă si
.: preia o parte din timpul Irosit. l.D. partida ce se va anula, in aşa
. ţel~ tncît noua partidi : si ee poată - hoadra orarului de funoţionare
. a . sălii . de j()C~ ·_tArl · a pe~ba' programul de. desfqurare a ooncursu:·1u1 ' respectiv~art.S.6). :. ~:'.:;
,
'
.
. . ' II.5.h) Constatarea' !n· timpul desflşurlr1:l partIdei a
" faptUlui 01 tabla de Oah ' a tost ' aranJ ati cu cimpul de cu10are neagră
.- in dreapta fiecărui ·jl.lcătoI' . : atrae;e d~ sine llUIII&i transferarea
- po~iţiei la care .8-a ajUDa .pe :o tablă aşezatl coredt (art.8.7).
' .'
, I1.5.1) Cea' mai mare parte a neplăcerilor cauzate de aparatia
,'poziţiilor nere§Ulamentare aaintite se poate evita daol arbitri!, in '
; timpul des!ăourarii rundeIor, cît Oi inainte de inceperea partidelor, .
. îşi fac datoria .în mod atent Vi responsabil, ne irosind timpul cu
· ; lI.l fe pre9.~E.~;ri in atara celor strict d~ arbitraj t oum ar ti
.
'a nge.j 8I'~atera1e. plrăs1rea .sl1ii în prea dese reprize Oi Pell.tru
· un ihterval de -timp aprecIabll.,' tărI al mai aa1ntim lecturar&a unor
- cărţi, disputarea Unor- pariide , ~e blitz sau efectuarea unor proceduri
. ~e - teraple balneară. · . ' . '''. ".' .
'.
.
·.
. _. " - II.6.In · l.egătUră cu partidele in care lupta nu S~ duce pînă
la---mat ; - ~exist.ă ' unele prevederi, regulamentare , care" in grabă, pot t i
.
.' interpretate eronat · Oi) deol.~- aplioate inadecvat.
.
, - .... ,'
II.6.a) Revendicarea unei remze se' poate face numai de
' -:- jucltorul _care este la mutare~. in u:rmătoarele si tua'tii :
::.. ,'.- ~ II~6~ a.l) - ' cînd aceea.,! poziţie este p~ c~e să apară p~ntru
' : a , treia: .oara c.u . mutarea ,pe·, care jucătorul declara ca . intentioneaza
.':~ă o tao~ ' şi pe care,în faţa ·arbitrului .. o ,Oi insc4'ie pe fişa de
notare , a partidei · (art.lo.5,a) ' i . . . .
.'
.
, ._. - ' :' ..... ,~ 1I.6.a.2) ,.-- ' cind. aoee~i poziţie a 'apărut pentru a treia oară',
· · cu -mut.a rea , pe. care , a ~cut-o adversaruljucltorului ciU'edeclară
',~ ~b1tru.lu1 cA nu doreote.allll8Îcontinue partida (art.lo.5. b,). ,
> .... ,. · .~II;6.b) In' aceBte 'iioal situaţii, poziţia .este cOl1siderata
.• aceeaş1 Î · JlWIa1~ dacă ' Jh , . ,; ,
.' "
.'
.
.' ~".... __ ..> 0~'-II.6.b~ l~ pieMIe,. d.e : ~,lq1 'ref· poupl . aoele~i · cîmpuri " ;
"!.~ • ~~
.' II.6b.2 piesele , de ' aceeqi ,~uloare ocupI aCeleaşi cîmpuri ;
';.?).~"~:'. ' ': %1:.6]).3 pos1b1l1tlţUe : de .. muta. ale tuturor pieselor 's înt
,~;'.' -;" ". , c ' ,;
". "
aceleql adiel 1', . ,~.
, .
;
,
.
>1"-':. ;.:: ;"" II,6.b ·.Jă} ~ se ~treâZl dl-eptul de a face .rocada Oi . . . .
~ .:~-:/::/' ~I.~~~l~) :· ~ se . Păstrează" drep.tul' de' a captura .UD · pion '"en .
.~

'.

"

,

'

'~ .
~ passaat. , ; ·..
-', , '. , ' . " , " , .. ' .
~ ·~-:~~~: 4r la: llU.t&re: .~8'ţeJde "t1,~C8.re- .aatIJaC?ei8şi jucăt~.r.

",r' . :,,~. ,;

". '~.:

•

r
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11.6.c) Cind s-au tlcut consecutiv: cel puţ1D 50 de IIlt1tlr1.
de tiecare jucător flrl să fi avut loc O capturI de p1eĂ sau o
mutare de pion (art.lo.a).
.
.
.
1I.6.d) ' ?e~tru ~oziţiile stabilite de art.lo.9 din regulament, acest număr se poate majora la 7~ de mutAri (art.lo.a).
II.6.e) Cînd un jucător a rlmas numai cu regele, .adverSarul
său are dreptul să solicite remizlJchiar da~ă a dep~,it timpul de
gindire sau. a dat in plic o mutare imposibilă (art.lo.7.d Şi 10.12).
.
II.6.!). C:.nd pe tabla de iah apare unul din !1nalurile în
care posibilitatea de cî~tig este ~ mod evident- 1mposibiI3 pentru
oricare dintre cei doi combatanţi (art.lo.7) I
I1.61.1) rege contra rege (arţlo.7.a) ;
1I.Qt.2) rege contra rege şi cal (art.lo.7.b) oi
II.6!. J) rege contra rege· şi nebun (art.lo.7. b) ';
11.6:.4) r aze şi nebun contra rege şi · nebun, cu ambii
1
ne buni plasaţi pe diagonale deaoeeaşi culoare
10.7. c).
.
. j.
..
.
. II.7. CInd un jucător solie:ttăremizl .în baza art.lo.5 Vi·
10.8 arbitrul trebuie,mai intîi, să · oprească cea~ de control,daoi
acesta nu a fost oprit chiar de jucătorul respectiv,.pină Terific!
corectitudinea aolicitării.apoi să-şi noteze poziţia · Cart.lo.ll).
~
1I.1.a) Dacă cererea ~ate corectă, partida ~e declarati
remiză Cart.lo.lI.a).
II.7.b) Dacă cererea de remiz1 nu se dovedeşte a fi oorectl>
jucătorul care a revendicat remiza va fi penalizat prin · adăugarea
a 5 minute pe ceasul său de control (art.lo.ll.b):
II.7.P.l) dacă în urma acestei penalizări se deplşeşte timpul
de gîndire, partida se deolară pierdut! pentru jucăto1'l1l care a
•
făcut o revendicare de remiză care nu s-a dovedit a fi corecti
(art.lo.ll. b) ;
.
.
II.7.b.2) dacI!( nu se depăşeşte timpul de gtnd1re, partida va .
continua, jucătorul t iind obligat să efectueze pe tabla de şah
mutarea scrisă pe f i şa de notare a partidei in prezenţa arbitrului,
mutare cu care pretindea că va apărea pentru · a treia oară acee..i
pOZiţie (art.lo.ll. b). ·
II.7.c) Din ~omentul in care un jucător a reTendicat o raa1~
el nu poate să-şi mai retragă cererea (art.lo.ll.e).
II.a. Despre partida reodzl se aaai pot am1n.ti l11'IIIltoarele
.
preTedlt.ri regulamentara :. .
.
I I.8.a) Jucăto rul. cere este ~a mutare şi nu are la dispoziţie
nici 1) ur..1tare regul e.m.e tară, . tără să tie cu regele in şah, se află
..
în poziţie de "pat", i ..u- partida se termină remiză Cart.lo.3).
II.8.b} Pe pa rcursul desfăşurării partid~i (nu inainte şi
nici dupl), prin înţelegerea dintre cei doi jucători, partida se
poate t ermina remiza art .l0.4).
11.8.c) Jucatorul cara are iniţiativa acestei înţelegeri,
trebuie să facă propunerea de remiză in mOlllentul cînd tocmaJ. a
terminat de statuat o mutare şi inainte de a apăsa pe bu~onul
censului de control ; J.c.'ler3arul său poate accepta sau res~e 1III.ediat
propuner ea verbal ~a..1 · p oate s ă amine răspunsul sia, analiz~d
situaţia de pe t abla de ş ah, atit timp cit îi merge ceasul de
control ;
II.S.c .l ) dack accep t~. opreşte ceasul, semnează !!şale
~1 part ida se termină _rin stmngerea reciprocă a mîinilor;
I1.8.c .2) dacă re fuză , poate anunţa această hot~-tra, fie
verbal, fi9 pr i n lilt.<.t -.rea UllE:1 piese şi partida continuă j .
I I.8.c.3) piuă l a primirea răspunsului afirmatlvl~atlv
din part ea ad~ersarulu i, j uc ătorul care a propus remiză nu~i aa1
if o~ t e r t~age
pro Uller ~a (art.lo.lo).
.
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. . ~n'-8.d) . \) 'n oul propanere' da -.reaiZl A.a -aceeq1 partid&,
ta cazu1 cînd prilila prop~e ;naa fost ,acc,eptată,· se- peate!~c~ de
acelaşi jl1Citor numai .daca, ., intre ,timP. , i adversarul: sau .Il facu·t o
pro~anere asemănătoare , cm-e)a rindul U~m1 a 'fost acceptată sau,
daca după un DUJIIăr oarecare. de mu:tărir;: ~ BurvClit o poziţ;ţe mai_
olară, . in ca.N' cine ferieazl, pierde.' ',' -•
'
.
, II.B.e) Dacă un ~ucator1nsi'st.1 cU propuneri de. rem.iZă
. repetate.nejast1fioat,.1 va fi atenţionat de arbitru că incalcă .
prevederile art.1S.l.d referitor la , interzicerea ' de~ării advers~
lui sub orice !ormă ,iidacl va · co~tiDwi. ·a rbitrul . va aplica art.15.2 · J
şi l i Va da partida pierduU..
' . ' . ' ." ':: - '
.
. ,
'
II.B.t} FroptlD.erea remizai in: timp ee. adversarul. gînde,te(esk::
la mutare} atrage d'Q.Pă sine sancţionarea ,jucatorului. respectiv: cu'
,
un avertisment, chiar ' dacă adversarul alu acceptă propunerea
"
(~t.lo.lo.a cw::u1at cu art.l5.1.d).
.: :'.
' .
,
II.B.g) Propunerea remizei, '!lrl- a e!actuS .lII1tarea, poata .
ti acceptată sau . refuzată· , imediat lJaU rlspUn.sul poate!i aminat '
pînă cînd se e:!ectuea.ză ,i IIIIl.t~a ; d&că această mutare , este cea
care urmează să fie dati în pliC, răspunsUl referitor la acceptarea
S~~ resp~2rea propunerii' de remiză poate fi dat la des- 1. i derea plicul1.li §'i efectuarea pe tabU a mutării ; bineînţeles că . • .1 tot
acest interval de timP propunerea de reliliză "nu aai· poat.t; fi r~trasă
de cel care a făc~t-o art.lo.lo.b · Vi ·lD.lo.c).
'
li.9. Preoizlr1 ~ 'Prirtre:.ia· aPli~uea prevederilor '
art.lo.5 din regulament.. ' '. ; . . .
,
', '
.
' .
.
II.9.a) s-a cONltatat 01 foarte .multi jucltori Oi chiarun1j
,
arbitrii nu cunosc bine, prevederile care precizează conditiile ce
trebuie ' ·să !ie 1ndeplili1te pentru ca' un jucăto:- şă poată solicite.
remiza. pe considerentul ' cI ac..~eqi poziţie a aparut pentrua. treia
o.u-ă.
'
.
II.9.b) Deşi prevederile . regulamentului , smt foart. clare,
multe solicitări de remizl ~ sînt regulamentare, făcîndu-se confuzii
intre art.l0.5a. şi art.lo.5b, . considerindu-se . că este suficient ca '
cel~ ~rei poziţii să ,!ieident.ice pe~tru' cap~tida ali !ie ' .declarată

t

rer.l:i..za.

--

,. -- -

'"I'~

•

•

II.9.c} · Faptul că, iâ ap~itia fiecăreia din cele trei pozi- ,
ţii identice. acelaşi : jucător .trebuie să fie .la mutare este ignorat
~i, astfel, se sol1cită remiza în cazuri ,în care albul este numai '.
Ln dou~ =induri la Qutare cînd apare aceeaet pOZiţie (pentru prima
şi a doua oară,pentru prima şi a treia: oara sau pentru a doua. ' şi a .
treia oarii), iar !lesrul este (Ii el odată la ~tarecind' apare
aceeaşi pOZiţie (?cntru a: trei:!tp~ntru a doua sau pentru prim
,a
oară) aau i~vers \negrul ~st~. ~ou' rindur~
mutare şi o ' dată
este albul)..
. - _ '.
, '.
,'" . c
...
II.9.d) Atit respingerea, ' c1t ~i acceptarea de cătrearbitr~ '
a acestor cereri de remiză! ·neregulament~,duc · l~ ' discuţii contr ~ - .
dictorii int:::-e jucăţgri ,- lJltre , jucători: ~i arbitri ~i ' chiar intre ,
arbitri, ia:::- uneori~~la contestaţii • . , ... .
,
.
,
II!9.e) Pentru inlăturarea~ac~stor. neajunsuri, ,în exemplele
care urmeaza se arată c~d . (DA şi .cmd l!OL o poziţie a ' al'~t corect
(regulamentar) de 3 .ori. · ~ , .' -, . . : ':. , . '. ,
. .
al unei p~~ă~e~tra ~~e~J; :P.o~~ţi.a Piese~~~ le. un mou:aen~ dat .
ALB :
Re5~ 1'Ie8, . b4'; ' 05 • . h4 '(cinci · plese). ·:
. .
llEGRU:
: 'Re7. JldJ, b7; ~6, h5 , (c1nci piese); ' : ' .'.
II.9.e~) 'Din aceasţl poziţie, partida continu~ cu : ' ,
!. R~5 - 5e2, cind' s~ ajunge, la prima poziţie 'care va mai apare ' de
mea două ori. In contiilu,are- s,e , .ma1 · joacă .: 2. :.Ng6 -- :Ng4" J. Nc2 Bf3 ; 4. N~5 - Be2 cînd 8~ . ajunge la. apaŢiţia pentru ca ,doua oară a '
.

la

. ' ~ :~· ·~.·. I ::!.: ···· ·'''' ·::''
,

.

," ' .

.,

8

mi raiseu~ie. Ilai departe se jORol 5.Nc8- NdJ ; 6.E'!5 ,i
in aces:tl; 1Il0l:relDt jucătorul eu piesele negre, fiind la mutare, face
cunosm.1!.: aIllbitrului că are intenvia al joace ~Ne2, IIDltare pe care
o inscr:!le . Ş,I!i pe !:!.şa sa de notare a part1d~i şi cu care aceeaşi "
poziţie, apmre pentru a treia oară. solicit1nd acordarea remizei 1n
baza _ ~. :rr.o.5. a •
'
.
1r ;I.9.e.2) O asemenea cerere trebuie al fie admisi, int1'l1cll\
indeplineş-.~ e toate condiţiile cerute d! art~lo.5.
o
:n:U:.9.e.3) De remaroat că, daoa jucatorul cu piesele negre
nu ar f~ srolicitat remiză şi ar fi 'efectuat pe . tablă mutarea 5 ••.Ne2,
atunci ,) an< fi putut să solicite remiză jucătorul cu piesele albe, Îlt
basa ~~. ~ .5.b,declarind arbitrului că a apărut pentru a treia
oară: aceefl4 i poziţie.
~I.9.e.4J Şi in. acest caz cererea acestuia ar ofi urmat al
fie admlsil, din aceleaşi considerente.
.
~I.9.!) O altI variantă de continuare a partidei, plecind
de ~. ace~ea~i poziţie a pieselor, indicată mai sus,va duce la o cerere d8' remd.za nejusti!icată. o
:II.9t.l) Iatl această variantl :. 1. Nf5 - Ne2 cind se ajunge
la prliaa \ poziţie care va mai apare de incă două ori. Se continuă cu :
2. N~ . - Ng4 ; 3. N~2 - Ne2 şi 4. Nf5 cind se ajunge la apari~ia
pen1:ll'!1' ~ doua oară a pOZitiei, dar ou alt jucător la mutare.
Ilai departe se joacă:4~Nb5' ; 5. NcB - Hd) şi 6. Nf5 cind
Jucll ol',ti!!. cu piesele negre face cunosout ari- trului că are intenţia
si ;j;oac~e
Ne2, mutare pe care o inscrie ş i pe fişa sa: de notare
. a part~ :llei şi cu care aceeaşi pozitie apare pentru a treia oară,
8011'ci'i:1 ind acordarea remizei.
II.~f.2) O asemenea cerere trebuie al fie respinsI, pe
CODBide:!'entul oă nu îndeplineşte oona1~ia ca acelaşi jucător sI ti
l'o's t la-, mutare de fiecare d.aU. cînd. a apărut acee~i poz:l~ie.
II.9.!.3) După cum s-a demonstrat, jucătorul cu piepele
DegrEI . a:... fost °la mutare numai în două rind~i (la prima şi' la a
tre1:a . ~ari ~ie a acelee.l.Si poziţii), adică la pozi ~ii1e . rezultate iD
1JiN&', e- ~ectuarii perecn1ror de mutui , ALB -NEGRU ru:;.1 şi nr.6
în
Uap. c&:· Oi jucltorul ou piesele albe a fost o dată la mutare lla .
a cmua apariţie a acelee~şi poziţii), in lU'IIa efectuării perechii de
.u.~ 1I1r.3 NEGRU şi nr.4ALB.
.
II.51.t+) In acest caz, juoătorul cu . piesele n'e gre este pe.:uzat: cu 5 minute, care i lIe adaugi pe ceasul~e control şi, dacI
~ deR~eşte timpul de gîndire, e~ este obligat să efectUeze pe
· t&bliă . III:;).tarea 6 ... Ne2 (car,e de altfel -'este Oi notati pe t1"a sa
de iar1l 1dă) oi,;;artida va continu.a, chiar dacă jucătorul penalizat
rIa:llD.e· #:•. criza de timp.
.
.
n.~.g), \Un alt exemplu va demonstra dacă cele trei aparaţii ale acel~j R)~ i~1i respectă prevederea regulamentară a "identităţii
d1naia1c ..'ft adică, dacI pO!Jibilită~lle de a muta ale tuturor pieselor
sh.t acAil.eaşi în fiecare din cele trei poziţii (dreptul de a face
rocada. ,\au de a captl1ra un pion ·"eJl-passant").
Iată poziţia pieselor la un moment dat, într-o altă
,partidă:. :
'
.
.
.
;Jl.B:
Rb2. 0d2, &2, b3. 04, f2,g2,J?J (8 pieile)•
.DGRU I Re7, Of6, a.5,b4, 05, f7, g7,h6, (B piese).
.
:II.~g.l) Din această poziţie, partida cont1m1l astfel 1
.1. aAj. c$:md apare pentru prima oarl
poziţia ce va mai surveni
de tDW. ci.ouă ori.
l:I.~.2) In aceaată pOziţie ju.cătorul cu piaaele negre
are p.o8!liJdIitatea aă captureze "en-passant" pionul alb din a4 cli pi~
DUl 8ăW. Un b4, dar el preferă să joace 1,..SJd7 şi partida contind
oU;2. R'~ - 016 ş1 3.Rb2, cind apare pentru. a doua oul aceeaşi . .
POs1\i8;" tnai jucătorul cu piesele negre DU. mai. poate captura
poziţiei

6...

I

.

9
l'

,

.

,
~

.

p~om.tl alb din~. c~o "~ute'a:f~e la' pr1ma' aparitiea poziţiei.

"
, Ilai departe partida continul cu :' l. ..cJ7- ; 4. CfJ-ct6 ;
\1'
· S:. ,Od2,Oi ~ ace~t · \IIoment. jucltorul cu. " pi~B~le negre sol~c1t! arbitnl
11.d remiză J.ll baia ar'ţ.lo.5. b. declarind ca · prin ultima JllUtare a albu··
' lui (5~ Cd2) . aceeaşi poziţie ' a apărut pentru ,a ' t~eia. oad •
.'
, ' II.9€;.3) --13inelnţeles , că arbitrul. după 'oprirea 'ceasului şi
notarea poziţiei. ' va 'verifica B,tricta , incad.rare '·in, regulament a
soliei tării , §i, după ce va obllerva cel;e demonstrate ma;l.n,s. va
respinge cererea de remizl C- pe considere~tulcă ~uma1 tR una din ,
cele · trei poziţii. pionul din a4 poate fi capturat nen-passant" de
pionul din b4J deci,cU . toate că poz1tia se repetă cu acelaşi jucltor
la mutare, nu se respectă oonditia existenţei aceloraşi posibi11t1ti
da a 'muta pentru toate ~isele) şi ' v~ dispune oontinuarea partidei
dacă, în. urma aplicării penal1zlrii4e 5 minute., jucltorul ~u pierde
partida prin depăşirea .timpului de gindire. " '
"
, II.2g.4) Dacă partida continuă cu 5~ •• Cg2 ; 6. Ctl - Of6.
acum jucătorul ~u piesele albe , poate si sol1a1te remiza in mod '
regularn<llitar (Iacă anunţă arbitrului , intenţia de fi. juca: 7. Cd2,
illh'ucît aceeaş,i pozţţie , aplrind pentru a patra oarl. posibilităţile
de a muta ale tuturor pieselor ,in fie~are din ultimele trei poziţii
sint aceleaşi.
'.
.
"
.
II.9.,g.5) In' aceastJ situaţie arbitrul trebuie să admită
eererea de remiză. ,
''.
'
' ,
II.9.h) Considerentele' de mai sus sînt valabile Oi în
,
si tuatiile cind dreptul de -fi face una din cele două rocade s-a
pierdut.
"
,
"
, II.lo. Ceasurile 'de control trebuie oDrite de arbitrii
In Ul'IIIltoare1e împrejurul a
,
. "
'
II.lo.a) In toate situaţiile cîn~ apar poeiţii - neregulamen
tare care trebuie , să fie soluţionate (art.8 cumulat cu art.12.5):
. '
II.lo.a.l) cind se efectueazl o muts,re neregulament~
care nu este observată imediat Cart.8.l) ;
, II.lo.a.2) cînd într-un moment al partidei unul din juolton
deranjează. 1p mod involuntar. una sau mai multe piese pe care le
aranjează incorect şi ,acest fapt se constată după ce a-au mai tlcut
o serie de mutări (art.8.2); ,
" '.
'
, ,
11.10.a.3) cind pozitia de intrerupere este aranjatl
incorect şi aceasta se obaerv! după pornirea ceasului de control.
(art.8.4) ; ~ ,
,
,
,
'
II.lo.a.4) cind se anulează o partidă din cauza aranjlr1i
,
inoorecte a pieselor 1n pozitia iniţiali (~t.8.5) ,
'
- ' II.le.s.S} cînd' se observă el p~t1da a !nceput cu culori
inversateJinainte de scurgerea unu~ sfept din timpul total alocat
pentru prim~ control (art.8.6) ;
.
'
,
II.lo.a.6) cînd p~ parcursul de~făşurărţi,partidei 8e '
observă că tabla de joc a fost aş!?;ată inCorect.
,"
' f '
II.lo.b) ,Pentru procurarea piesei cerute de un juoător la
transformarea unui pion (art.5.6).
•
:
II.lo.c) După căderea ' unui stegulet!
1I.10.c,l), dupa consumarea unei crize d& timp, cind DU se
,tie ' dacă s-au făcut - mutările pantru mntrol :
"
II.lo.c.~ pentru consemnarea pierderii partidei ' dacă
nu s-=-au , făcut mutările cerute de control (art.:!.Q'. 12) ;
,
, - II.lo.c.l.n) pentru reconstituire~ mutărilor cînd ambii
jucători au tost în imposibilitate de , a-şi nota partid8 (art.ll.7).
II.lo.c.2) pentru consemnarea. unei neprezentări ' la o ,
•
partidl (art.lo.l).
'

10

II.lo.d) Cînd trebuie să fie inlocuit
un ceas defect
(art.12.4).
II.lo.e) Pentru deschiderea plicului şi efectuarea mutării
secrete pe tabla de şah. dacă jucătorul care urmează sA răspundă la
mutarea din plic soseşte, la reluarea intreruptei. după ora oficială
de reluare a ace"steia (art.14.2).
"
II.lo.f) Pentru verificarea justeţei revendicări "unei remiz9
cînd a-au tăcut 50 sau 75 de mutări consecutive de la ultima captură
de piesă şi de la ultima mutare de pion (art.lo.S).
"
II.lo.g) Pentru verificarea apari'1.1 pentru a treia oara
a G celeeaş1 poziţii " sau a posibilităţii de a apare " prin intenţia
efectuării unei anumite mutări (art.lo.l1).
II.1l. Ceasurile "de control ot să fie o rite i de către
DU "eS e ~ me a
aprop ere, ~ns • dupa aceea ,
imediat pe, acesta, in , următoar3le situaţii:
'
II.ll.a) Cind apar poziţii neregulamentare, precum ;
"
, II.ll.a.l} constatarea unei' mutări incorecte (art.8.l);
II.ll.a.2} observare& tardivă a aranjării incorecte a unor
piese deranjate involuntar (art.8.2) ;
II.ll.a.) sesizarea aranjării incorecte a poziţiei de la
intrerupere (art.8.4) ; ,
,
II.ll.a.4} aranjarea iTl,oorectă a pieselor in pOZiţia iniţială
(art.8.5).;
. ,
.
1I.11.a.5) aŞezarea incorectă a tablei de şah (art.8.7).
.
I~.ll.b) Cind apar probleme la rezolvarea cărora trebuie să
intervină arbitrul
cum ar ti :
II.ll.bll~ procurarea unei piese te care urmează să se
transforme un pion (art.5.6.e) ' ; ,
II.ll.b.2) verificarea apariţiei de trei ori a acele<.aşi poziţii (art.lo.5).
I1.ll.b.) aplicarea reguleL celor.5o sau 75 de'mutări (art.
10.8 şi art.lo.9) i
"
I1.ll.b.4Jconstatarea ajungerii in unul din !inalurile de ,
remiză clasioă (art.lo.7);
"
1I.ll.b.5) inloouirea uou~ ceas ' defect (art.lo.7).
11.ll.c) După ce se termină partida (art.lo.l , 10.2 ; 10.)
10.4
}o.7.d; 10.12).
'
"
,
'
II.ll.d) După efec~uarea mutării secrete (art.1J.l).

" ţu r~tor~ dacă ar
tru
rebuiesă-l sesizeze

II~12. Si alte aspecte legate de folosirea ceasurilor de
control sînt la fel de importante.
II.12.a) ~rect~ea unei dufectîuni (art.12.4).
II.12.a.~dore~area deiecţiu 1 unui ceas de control nu
se face prin maoevrarea acelor indicatoare ale orelor şi minutelor
arătate de ceaaul defect, oi prin "transpunerea pe un alt ceas a '
timpului oorectat şi indepărtarea de la masa de joc a ceasului cu
defecţiuni.

,
I1.12.a.2) Bventuale1e defecţiuni ale ceasurilor de control
trebuie,sl fie sesizate arbitrului imediat ce sînt observate. iar
cele referitoare la steguleţ. imediat după ce acul minutar a trecut
pl'ima oarl de steguleţ.
1I.12.a.J) Dacă este nevoie ca arbitrul să adauge timp pe
ceasul unui ;Jucător. Va avea griji ca jucătorului respectiv sl-i
rămtn! pe ceas un timp de gîndire egal cu 1
'
II.12.a.la) - oel puţin 5 miDute pină la controlul timpului;
II.12.a.3J» - cel
un minut pentru fiecare mutare care
mai trebuie să fie efectuat pină la controlul timpului, dacă P~'
la control sint mai. lIIUl t de 5 mutlri. '

rv1D
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U.12.b) Calcul~re8. ţ'impului de gîrulire ' consumat' pîa! la o
mutare.
.
"
.
II.12.b.l) Acest oalcul devine necesar in cazurile în care:
II.l2.b.l.a) - s-a tăcut o mutare neregulamentară care a-a
observat mai tirziu; a fost reconstitui tă poz1'~ia dinaintea acestei
mutări, dar timpv.l cu .care ·.va trebui să se continue partida ne se
cunoaşte ;
. -,
", .
'.
II.12.b.l.b) - s-au aranjat incorect una sau mai multe piese
deranjate involuntar de lU~l din jucător~, fapt observat mai tirziu;
a tost reconstituită poz i ~ia . dinaintea acestei deranjări, dar nu se
ştie cu ce timp trebuie sa se. continue partida.
II.12.b.2) In aceste cazuri', fiecărui jucător i se va .
atribui un timp proporţionslcu ' cel indicat de ceas în momentul
constatării neregularităţii, aplicind în calcul · cunoscuta "regulă de
trei Simplă".
. .
. .'
II.12.b.3) Exemplul de calcul indioat de art.12.6 din
re€ula~ent raportează (împarte) produsul dintre numărul de minute
ara tate de ceasul albului i~ momentul ' constatării neregularităţii
şi opririi ceasului (90) şi numărul mutării . la care a-a produs
neregularitatea (20),la numărul de mutări la care s-a costatat neregularitatea (30). adică: 90 x 20 : )0 = 60 de minute.
II.12.b.4) Pentru negru, proced1n1 la !el~se obţ1ne:60 x 20
: 30 = 40 de minute. deoarece, la constatarea neregularităţii. ceasul
negrului arăta 60 de minute consumate.
.
1I.12.b.5) Deci)partida va continua cU. mutarea 21, ceasul
de control marcînd pentru alb 60 de minute consumate şi pentru negru
numai 40 de min~te.
.
11.12.0 .6) Dacă fa efectuarea acestui calcul ar!i intervenit
. alte date. din care ar fi rezultat că un jucltor ar"rămîne cu mai
puţin de 5 minute pînă la controlul timpului Bau cu mai puţin de un
minut 'pentru fiecare mutare rămasă de efectuat pînă la control, s-ar
a~lica prevederile art.12.4.a şi l2.4.b, adică acel jucător va rămine
pe ceas cu cel puţin 5 minute sau cu cel puţin un minut pentru fiecare
mutare răm asă ~e efectuat pînă la control; indiferent de. rezultatul
obţi~ut prin calculul respectiv.
.
11.12.c) Efectuarea controlului timpului de gindire.
II.12.c.l) Inainte de căderea st.eguleţului, după scurgerea
perioadei de timp alocată pentru control, jucătorii trebuie să aibl1'
efectuate pe tabla de şah cel puţin numărul de mutări stabilite pentru
acea perioadă de timp,pentru ca partida să poată oontinua (art.12.l).
I1.1 2.c.2) Dacă la efectuarea ultimei mutări a perioadei de
control- steguleţul nu rămîne sus după apăsarea pe butonul ceasului,
partida nu mai poate continua, fiind pierdută de jucătorul căruia
nu i-a rămas stegu leţul sus (art.lo.l) şi 6.5), dacă adversarul său'
mai are pe tabla de şah şi al ti piesă in sf.ara regellw.•
11.12.c.3) Ste~uletul se consideră că a căzut în momentul
î~ care arbitrul observa acest fapt, oprind totodată ceasul de
control, concomitent sau imediat · după ce a anunţat căderea steguleţului, ' proDlUlţînd nu prea tare cuvîntul "stop". " .
.
.
I1.12.c.4) De asemenea. steguleţul se oo~ider~ că a căzut
cînd arbitrul constată .că timpul alocat a fost · depăşit, chiar dacă
steguleţul, datorită unUi defect, nu a căzut sau nici măcar nu s-a
r~dicat, minutarul trecînd pr~ spatele lU!, ' Îleagăţîndu-J,. , Deplşirea
t1m~ului alocat se ponsideră 10 momentul c10d minntarul a · trecut de
capătul stegu1eţ~u; rămas agăţat sau a depăşit .vertica1itatea perfectă
in care s-a atlat c10d indica liniuţa de marcaj a m1nutului 60, mer. &,ind prin-.spatele steguleţuluţ (art.12.2).
.
anumită
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11.12.c.5) In cazul in care arbitrul nu este de taţă, fapt
pe care :1ic1 :1U ar trebui să-I luă.1t in discuţie, {deoarece. 111 special
le controlul timpului, arbitrul eate obligat să tie de taţă}. regula",e,,-;;ul p reciZează '::otUji ~n acela.ş:' articol 12.2, că steguleţul se
consideră că a cazut 1n momentul in care a tost tăcută o sesizare
asupra acestui tapt de către un · jucător.
II.l3. Crizq de tim~t deşi tace parte din prOblemele legate '
de ceasul de control, datorita importanţei ~eoseb1te pe care o prez~
va t i dezbătută ca prOblemă de sine stătătoare, intrucit are tangenie
şi cu alte compartimente ale regulamentului, cum ar fi : notarea
partidei, controlul timpului, reconstituirea pOZiţiei, pierderea
saa cO:1tinuarea 'Oartidei etc.
,
.' .
II.l).",) Ca. r!'!~.1.1ă generală: un jucător este c'onsiderat în
criză de timp numai daca ceasul <le control indic ă cinci :ninute p1nă
la căderea ateguletului şi el m~ are de .efectuat m~i mulţ de cinci
mutl1ri.
,
' .
. .
II.l3.a.l) De obiceiste§uleţul ceasului de control tocepe -:să se ridice in momentul c1nd jaca.torul mai ar~ 5·r.Jinut~ timp de '
gi:1dire.
,
1I.13.o..2) Dacă jucătorul · mai are de efectuat doar 2 mutări
pană la atineerea numărului cerut de control ,şi steguIeţul incepe să
se ridice, el,praccic, in aoel moment nu este in criză de timp.
II.13.a.3} Ll cazul in care acelaşi jucător ' mai - are de .
et'/ectuat '8 mutări şi steguleţul " incepe ~ă se ridice, e~ esteconsidell'at in criză de timp.
.
II.lJA.4} ,Nu se consideră criză · de timp dacă jucătorul mai
are de efectuat de exmplu 20 d<t mutări şi , ce"su~ de control indică
şa~e ~nute pină la controlul timpului.
'
II.13.a.5} Jucătorul sste obligat să noteze partida pin!
iruainte cu 5 minute de oontrolul timpului {art.ll.I}.
,
II.l).b} C d este în criz~ de tLu ' un 'ucător care nu mai
A8:ttea~' Partida} ar
l.e .oar e a eaţi ca advers
sau.t sa noteze.
'
' I1.13.b.l) Dacă adversarul vrea să profite de criza jucăto
rW1u1 şi nu notează mutare cu mutare, al trebuie· să fie atenţionat
~ , arbitra (art.l6.1 şi 16.5).
1I.13.b.2) In oazul că şi după atenţionare el continuă să
DU not638 mutare ~u mutare, trebuie să fie aplicat art.lo.l5 in care
se prevede că partida este pierdută de jucătorul care in timpul
partidei refuză să respecte'regulamentul.
.
I1.13.c) c~ d ambii ucători sînt în criză de tim
i nu
.
~ notează Partida, ar 1. ru
re U1.9 sa sa straQUl.asca sa ... e prezent
Ş1. să noteze mutari le (art.ll.).
1I.13.c.l} In cazul iIl care un arbitru urmăreşte mai mult
de o partidă în care ambii jucători nu mai notează, al ~u va nota
mutările de la o partidă, lăsînd pe celelalte în părăSire, ~i nu va
nota mutările la Dici una şi Va supraveghea căderea stegule~uiui la
tpate~

II.l3.c,2) Arbitrul nu trebuie să intervină pină cind nu
cade un steguleţ, chiar dacă a observat ca a-au tăcut mutările pentru
control '(art.ll.3).
.
11.13.c.3} De asemenea,arbitrul trebuie să se abţină de ~
atrage atenţia, în orice tel, că s-au efectuat mutări le prevăzute
pentru controlul timpului, cum ar fi, de exemplu, ~rin mimica teţei,
prin inclinarea capului sau prin îndepărtarea de lJ.Dgă Jil8sa de joc
(art.ll.3 şi 12.9).
'
.
1I . 13.d. După căderea unui stesulet, arbitrul trebuie să ia
măsurile adecvate fiecărui caz partIcular in care a-a deSfăşurat
criza de timp.
.
/
'
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II.13.d.l) Cînd ambii jucl!.tori şi-au notat mllt11.rile şi ,'< f
cO::lstat1!. c~ nu:aarul de mutari cerut ..de Gontl:'olul respectiva .!'os t ::iicut.
partida cCll ti:lul1 ' făr~ ~a arbitrul s~ · mai oprească ces·S"ol:!..
E.l3.d.2 ) Cînd ambii . jue~tori şi-au notat pC',rtida şl ~ e
eons'tat!1 c ~ nu s-au f!:leut ·teate mutările . arbi trul opr e ş, te ce:i!::.ll ş-:'
invit!!. juc!!.tor:j. i . şil: semeze fiqele de z:otare a partidei j j'.:c t!.tor~l
eăruia i-a. ~ ~ zut steguleţul ' pierde partida Cart.10.l2 ) . .
IL13.d.3) Dacă numai uri· jucl!.tor şi-a !lotat mutările si la
,
căderea ' steguleţuluis-a . efectuat' numlU'ul de . mutari eerute·.pe::: tru
control, arbi~~ eere juc~torUlui care a fost în criză de timp( şi ~u
şi-a Dotat ultimele mut~) să-şi completeze fişa cu mutările ocise,
fl1ră să ' se opreasc!:l cea~. Completarea , se va face cind acest ~ uc~tor
este la mutare, ,deci. pe . timpul sllu·" (ÎU't~1l.2 şi 11.6), eventua l cu
ajutorul fişei adversarului sAu ' (art.ll.5).
.
. II;13.d.4) Dac!!. .num8.1.1m jucAtor nu· şi-a completat fişa,dp.J,"
din ' fişa celuilalt jucl!.tor se ' constată ·ol!. nu au fost efectuate toate
mut~ile-, cerute 'pen~u control;. Brbitrul . opreşte . ceasul şi i i invi t ă
pe juc~tori s~ semaeze ţişele de notare a parti~ei ; juo~torul c~uia
i-a căzut stegtll.eţul pierde partida (art.lo.12).
. .
• II.l,3.d.5) Cînd ambii jucl!.tori nu şi-au notat ultimele mut~i,
arbitrul , trebuie să opree.scă .easul 'de oontrt)l, pinl!. cind ambele fişe
de no-l;are " apartidei.vor fi . compl.etate .cu mutările lips ~
··'-: .11.7).
.
. I1.13~'d~6Y Aceastl!. completare a fişelor cu mut ~ • liN'~.
'se poate faae, '.. . : _ _~ . . :
. .
..
. \ . - .II.13.d.6.a) :..: prin reconstituirea Diutl!.ri.lor din memoria
, jUCl1torilor sau a ' marţoril~ ; ' .
. , .
' . " " II.13.d~6.b) _- prin .onsultarea mutllrilor pe care eventllaJ.
a , re'lşi t s~ ·le noteze , arbitrul; . .
.
,
.
.
"
. II.13,d.6.c) - ' prin ' reconstituirea partidei -cu · ajutorul unei
.
table. de · ş.ab., sub controW .-arbitrului (art.lI.B) ;
.
. "
II.13..d.6.d) · ",:, în '· a~eastl!. ultimă eventualitate, ăl.-bit:rul va
. trebui' . sl1-;şi noteze în ' pr8ala'ţ>il poziţia la , care s-a ajlmS şi timpul
consumat ~ari;.11.7).
' ' .'
.
'
. . .
' . t:P
.
.
. II.l.3.d.7) Dac/Lîn urma completl!.rii fişelOl.· cu muta.r~le omise
se constată 011 s-au ' f!!.out toate. wut!!.rile .cerute de controlul timpului,
partida continu~, ' după ce . arbitrul verific~ i~entitatea poziţiei d~ pe
tabl ~. cu cea notată de el ' în momentul începerii :reconstituirii şi
pOI'U~;, te ceasul jucl!.torului custegu.l.eţul căzut.
.
'.
.
. II.l3.d.8) Dacll. nu B-fiU făcut toate mut!irile cerute de control,
arbitrul invit!1 pe cei doi ·juc!l.tori să aşeze· piesele, atit pe tabla, !'e
care s":'a f!ieut recoDsti tuirea, c,iţ şi pe tabla de la masa lor de jo-i
şi , s~ semne ze fişele de Dotare a partidei ; jucăt~rul căruia i-a c~zat
steguleţul 'Oierde partida. (art.lo.12). .
. .
.
. II:13.d.9) Dacă nu este posibil ' să se reconstituie succesiunea
şi nump...rul mutărilor care au dus la poziţia din ,momentul c1l.det'i i unui
. , ste guleţ, partida totuşi , va continua, dupl!. ce arbitrul va p~e în funcţJ
- une ceasul , juc 1itorului cii steguleţul cazut, iar' mutarea ce urmeaz ă s li
o faca aceasta se numerotează ca fiind pri~ mutar~ din timpul de
control care urmeaza Cart.ll.9).· .
.
.
,
. " - -11.13.e) La aplicaree 'a:ţ:t.12.8 (c·a re. prevedea cH parti d a
'va continua dac!!. ambele steguleţe au cazut. practic in acelaşi ti.:::p .
şi arbitrul nu poate 511 8tabil~asc!!. precis care ' steguleţ a c ă zu t
. primul ) nu trebuie · să se ajlmgl!. ,în mod normal, pentŢu urm1i.toarele
considerente : . '- .
' ,"
"
,
.
,
.
. 11.13.e.l) arbItrUL trebuie' fiI!. se mobilizeze şi ~~ se or~~i
zeze de aşa ~ier!!. încit s!l. poat!l. asigura urmtt%irea tuturor crizel o=
de timp şi sl!. poatl!..stabili in . mod, precis oare steguleţ a . c ă z ut:
primul.
_
'
' . , ." ,
.,
. ,
· II.13.e.2) arbitrul,în cazul unor crize de timp concomi t en te,
poate ..fa~e , : 9 ': delegaţi~ . de autoritate" altor persoane care s ll- l ' lljut e ;

.'

/
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11.13.e.3) aceste ajutoare vor fi alese dintre : juc~torii
care :sînt şi arbitrii şi au terminat partidele, alţi arbitri aflaţi
pr~tre s~ect atori, activişti obşteşti din cadrul comisiilor locale
sau::.e::::l trale ale ::? .R. Sah aflaţi în acel mome!l t în sala de jqc ~. ,
11.13.f ) Cedarea unei nartide ca i o în ele ere de remiz~,
r~ va1a":>il~ chiar a.aCi:l,
up ă aceea~ se cons a
c un s eg eera
c~:mlt (art.12.7 ) .
1I.13. ~) ~ecl~a iile sau urotestele adresate dup~ ci:lderea
si:e:guJ.eţului, referl.toaI'e
a cerea!!lal. evreme a acestuia, nu vor
f i lu'atp. în considerare datori t~, pe de o parte, faptului cI! partidele
ÎJDCe~ cu steguleţul nec ă zut, deci juc~torul a beneficiat de mtregul '
U'.!lp 11.a care avea dreptul, ,iar pe de alt~ parte, faptului ci:l o asemenea
sesi z are trebuia si:l fie f1!cută conform nrevederilor art.l2.4 nu mai
mzLu decît dupl1 ce vîrful lIIinutarului- ceasului re~ectiv a trecut
penbu prima datl1 de steguleţ. ,
III. La terminarea unei uartide.
111.1. O partidl1 se conslderR terminatI! cînd cei 2 jucl1tori
şi-sQ , strîns mîinile şi au se~at fişele de notare a partidei.
111.2. Partida poate fi terminat~ prin aot11rîrea jucătorilor
sau "rin hot11rîrea luat!!. de arbitru.
,
III.2.a) Jucătorii pot hot11rî terminarea partidei în
!U'1111I: l;oarele cazuri :
'
III~2.a.l) - .înd unul di.n regi este fl!cut mat Cart.lo.l) ;
I
I11.2.a.2) - cînd unul din regi este în poziţie de pat(art.lo.3)
1II.2.a.3) ,- , cînd unul din jucători declară că cedeaz!!.(art.lo2)
111.2.a~4) - cînd unul din j uc~tori depăşeşte ti!!lpul de gîndire
r ar t.lo.l2 şi 10.13.c) ;
,
111.2.a.5) - cînd ambii j ucl!tori, în timpul partidei, se
m~eleg să fac!!. remizl! (3rt.lo.4 ). '
"
,
111.2.b) Arbitrul hotăreşte terminarea partidei în urml!toarele
cazuri·
111.2.b.1) - cînd un jucl!tor, în timpul partidei, refuzl! sI!
re~ecte regulamentul, pierde parti1.a (art.lo.15) ;
111.2.b.2J - cînd cererea unui jucl!tor care a revendicat
repetarea poziţiei se constatI! că a fost corectă,partida este remiză
(art.lo .. 1.2.e.);
,
1I1.2.b.3) - cînd, în urma penaliză:t'ii cu 5 minute', jucătorul
care a f~cut o revendicare incorectă de remiză depăşeşte timpul de
.. ~îndire, acesta pierde partida prin depăşirea timpului de gîndire
(art.lo.12.b);
•
111.2.b.4) - cînd Sl> constată că sesizarea 'mui jucător asupra
erectu~ii consecutive a 50 de mutări fără să fi avut loc o captură de
piesă sau o mutare de pion este corectă, partida este remiză (art.lo.8);
111. 2.b .. 5) - cînd se constată acelaşi lucru dupl! efeotuarea
a 75 de mutări în poziţiile stabilite de art.lo.9, ~artida este remiză
, 111.2.b.6) - cînd un JUCător cere terminarea partidei pentru
faptul c11. adversarul ,sAu ~ rămas numai cu regele, partida este remiză
(art.lo.12 + lo.7.d),

I
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~III.2~b. 7)~ 1ndUnui' din jucă,;~rl recl~ ap~it1a Unui

,
final in care posibilitate : ~e ' cîştig este 'evident imposibilă pentru
oricare dintre ei, partid'a- este remţză (art.lo.7,) :-rege contra.
'
rege, art.lo.7.~~- rege oontra r~ge , ~i ~al sau rege contra rege şi '
nebun, ~t.l0. 7. b)'- rege , şi : nebun c:ontra ,rege şi n~bun, cu ambii '
nebuni plasaţi pe diasona1e de ~ceeaşi culoare art.lo.7.c;
.
lII.2 •.b.8) 'ciild' jucătorl11 vine la tabla de şah cu mai mult ,
de o or! intirziere -de le. ora de incepere a partidei sau d~ · la ora
oficială de reluare a partidelor iptrerupte, acesta pierde partidă
(art.'lo.l); ",
' " "
<} . .
.,'", ' .
',
'
II!.2~b.9) cind ~ucătorul , carf'l intirZie ma.! miJ.lt ' de o oră
de la ora. of~.cială de reluare a intreruptelor ' a .dat ,in plic o mutare '
.
de mat, el ' nu ma1 ' pier~e par~i~a, ci o ~~tigă (art.lo~l~~a)j
, III.2.b.lo),C~~ jucătorul ,care. intîrzie a ,dat, 1n plic o mutare care pune .regele advers , in 'poziţie de pat, p~·tida este remiză
(art.lo.1J.b); ,
.:. . , '~ ., '
,,'.' , . .
".
, ,
II1.2 ..b.ll) cind jucătorului care' a dat mutarea ,in plic ,
intîrzie ' şi adversarul pierde partida prin depăşirea timpului de
gindire (fără a râspunde la mutarea din plic) inainte de scurgerea
a 60 de minate de la ora oficială de ' relu~e'~ a intreruptelor,partida
nu este pierdută de jucătorul absent ' (art.lo.lJ.c), ci de adversarul
său coDtorm art.lo.12 J , , '
" ,
II1.2.b.12) cînd un~tarea secretă este o mutare neregulamentară (deci este imposibilă) 'sau este im~osibil de stabilit ce semnificaţie reslă are, partida e.ste pierduta de ~~cătorul , care a dat
mutarea i n plic (art.lo.14) - dacă adversarul săll ' mai, are ~i al't e
piese pe tabla de şah in atara regelui;"
'. ' ~'.
'
,
III.2.b.1J) cind la deschiderea plic~u1 se constată că fi~a
cu mutarea secretă nu est~ in plic, partida este pierdută de jucăto
rul care trebuia să dea mutarea in plic (8Ţt.lo.15, cumulat cu arta
1;.1) •

..'

•. ' ,

, ."

:' . .

,

,

, 11I.2,c) ArbitŢUl hotlregte .piederea partidei de .ambii
jucători; "
.
, Cind
, .: .
"
,'.' , . "
.'
III.2.c.l)/ace~tia ' nu se . prezi~tă la masa de joc în termen
de 60 de minutfl ',de la ora o!icială 'de incepere a rundei sau a reuniunii de reluare ,a îDtrerupteloF (art.lo.15)i , . , '
,
III.2.c.2) dacă in timpul partidei ambii jucători, refl.lză .
concomitent ' să , se conformeze unei cereri , re~amentare a arbitrului
(art.lo.15) i
,,: .
,', ,
.
:
,
"
.' II1.2.c.3)' dacle.mbii jucXtori iş1 ' f!,duc reoiproc injurii
sau &11 o atitudine repŢ~babilă faţă de . arbitru (art.l~.2 cumulat Cl.l
16.5).
'.
:
'~
,
' III.) DUpa'termi~rea partidei se t~ece la ~mologar~a,
rezultatelor. ·~',
, '.
",',
"
,
111.3.a) Omologarea · rezulta~~lui . constă in ·:
1I1.J.a.1) verificarea 'consemnăr1i ' acel~8f1 rezUltat pe
~~bele fişe de .notare a partidei, deoarece ' ~e mai intîmplă ca, ,
,
une?ri,pe o fişă s~ fie inregistrat 1 - o, iar ~e cealaltă fi~ă 0-1;
,
11I.J.a.2) verificarea 'existenţei semnaturilor ambilor jucători'pe fiecare din ' cele 2 , tiue ~ de notare a partidei}
" 111.3.a.3) verificarea consemnării timpului , de gindire '
consumat de fiecare juc~ţor saU inscrierea lui de către arbitru, in
cazul in care' jucător!1 au. comis s! tacă această consemnare;
' III.J ~ a ;,4) ~ notare1. rezultatului , ~i' 'de. către , arbitru ;
II1.J.a.5) semnarea fişelor de catre ;arbitru' 'incheie faza
,de omologare a ,r.ezultatlllll,;,. ,» .
,', . '
;' ,' '
:' , .

,:i ,'

-.

•

, ".. --

:-"r ._.: ,;...
-,. ... ; • . . I.' ~ ·.
-,

".!_: , '-:

..

.

~

~6

.
III.3.b) Dupl1 omologarea rezultatul.ui~ arbitrul. va invita
juclitorii 511 ÎIltreprind!l. următoarele acţiuni :
III.3.b.l) să aranjeze piesele albe pe linia 1 şi pe cele negre
pe linia 8 j
III.3.b.2) sa. repună ceasul de control ou acele minutarelor
la ora .12 - cu steguleţele uecăzute ;
. ..'
III.3.b.3) 511 pună tu centrul tablei regele înving~torului sau
ambii regi, faţă in faţă, ÎIl caz de remiză j
I1I.3.b.4) sli părăsească spaţiul de joc, neavind voie să joace
partide amicale sau să facă analize ÎIl sala de joc (art.15.1.c).
IV. Despre partidele ÎIltrerupte
, IV.l. Solicitarea unui 'ucător de a intreru e
de consumarea intre
Ill. tmp
e JOG programat poa e
urJaătoarel.e condiţii :
IV.l.a) La grupele de copii şi juniori, care joacil cu 25 de
mut~ pe oră şi cu durata rundei' de '4 ore.
IV.l.a.l) dacă ' s-au f~ut deja pe tabla de şah 50 de mutAri
de ambele pl1rţi ;
.
.
.
_
IV.l.a.2) dac!!. JUCătorul care nu cere î.o.trerup8T'ea a consumat
mai mUl.t de 60 de minute din timpul său de gindire ;
IV.l.a.3) juc!!.torului care d!!. mutare in plic i i mai ramin din
timpul său de gindire pinl1 la mutarea 75, oÎlld se face controlul următor,
exact atîtea minute cîte a gindit adversarul său peste ora 1 a ceasului
de control al ·a cestuia.
1V.l"b) Le. senior! şi la celelalte grupe de juniori, care
joac!!. cu 20 de mutari pe oră şi . cu durata rundei de 6 ore:
IV.l.b.l) dacă s-au t!l.cut deja pe tabla ci .. 's ....... :..:. _: ::.'~tlri
ălL ambele părţi ;
,
. IV.l.b.2) dac~ jucl1torul care nu cere intreruperea a consumat
mai mult ,de 120 de min~te din timpul său de gînA;~p . ,
IV.l.b.3) jucl1torului care dl1 mutarea în plic :..... "-a..... i.'~'
din timpul sAu de gîndire pinA la mutarea 80, cî.o.d se face controlul
următor, exact atitea minute cite a gindit adver8arul sl1u peste ora 2 a
ceasulUl. de control al acestuia.
IV.l.c) Dacl1)la sâlicitarea intreruperii
inainte de consumarea
intregu.l.~i timp de joc plsn.iticat, pe. tabla de joc s-au !!!.cut mutArile
cerute pentru următorul control, adicl1 75 şi respectiv 80, .atunci
partida se poate intrerupe c.hi.ar dacII. adversarul a gindit mai puţin de.
60 şi respectiv 120 de minute p'ină in momentul întreruperii !lartidei,
cu menţionarea cI, pentru seniori. şL.:Junlorllcare jou! cu 20 de mut!l.rl
pe orA, adversarul sI nu. fi gindit mai puţin de 61 de minute.
.
IV.l.d) In toate cazurile de intrer~pere a pat'tidei în aillte d.
consumarea întregului ţimp de joc planificat, jucătorul care cere
întreruperea va prelua pe ceasul sll.u diferenţa dintre timpul. consumat
de adversarul său şi timpul de joc total planificat, 4 şi respectiv
6 ·ore.
..
'
.
..
. IV.2. Toate tartidele neterminate ptJ,1:!. la expirarea timpului
de joc. planificat pen: ru runda respectivă se vor intrerupe.
rV.2.a) Jucltorul. care este la mutare in momentul termin!l.rii
rctUl1unii de joc 'Va ti ImllD.ţat lie arbitru el! mutarea pe care urmează
!1 o taolt \"8 ti secre tă.
rV . 2 . b) In acelati lIIDmer.t a:Mi trul f t da l.Ul plic jucII.toru1ui
o flre 1\U este 1il IIIlltaro , iJlvitÎlltb·,l 311-1 eCDp~.:e.
V.2 .0 ) ta g:ru~l. de virstl1. arai m1ci.,. L e juniorilor III şi
1 V 'ti 1 cele d. e O';;lii ~ arai trul. ve. înea4ra iDtr-tm dreptunghi locul. .
lUld~ w:m<M!!:l s-ă fie' ÎDscris~ t:lt4tsrea secret.l~pe !işa de notare a parti.d e!
cOClpletată de juc~ to..-nl ~ar. d.'1 l!I1ltsre-a tn pUa şi va ajuta

.. / ..

I
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pe adversarul acestuia ' să'completeze plic Ql întrerupt~i.
IV.2.d) b~tarea secretă se va scrie clar ş i citeţ ~
notaţie algebrică, de obicei completă . Gar şi n ot aţi a prescurtată
este considerată suficientă pentru a stabili sGa~f icaţ ia' aceste i
lIJUtări (art.13 .. 1). "
IV.2.e) Pe plic trebuie să fie notate următoarele ca te
(art.13.2) :
,
IV.2.e,l) . numel~ jucătorului cu pi ese albe;
IV.2.e.2) poziţia ocupată pe tabla de ş ah de piesele alte
şi numărul total al a:ce B '~ or piese i,
IV.2.e.J) aceleaşi date şi pentru jucătorul cu piesele
negre ;
IV.2.e.4) timpul oonsumat de jucătorul care nu dă mutarea
l.n plic;
IY.2.e.5) numele sau culoarea pieselor juc ă ~oru l ul care
dă mutarea L~ plic şi numărul acelei mut~ri ;
rV.2.e .6) eventual ziuA. şi ora la c'a re se va relua î ntrer'.lpta respectivă. dacă aceste date sînt cunoscu te in mom.entul intreruperii partidei.
,
IV.2.f) După completarea plicului arbitrul va verific a
exactitatea celor notate pe plic, va nota {impul consumat de jucătona
care nu. dă ~ tar ea în plic dacă acesta a omis să o facă, va ~ntro duc e
fişa juc ăt orului care nu este la mutare în plic şi va da plicul jucă
torului care urmează să efectueze mutarea se cretă.
I V.2 .g) Acesta, după ce notează mutarea De fişa sa, fă ră
să o efectueze şi pe tabla de şah, trebuie să punk fişa în plic,
si sigileze plicul şi să oprească ceasul de control.
ri.2.h) Pînă nu opreşte ceasul, el poate să de sigileze
plicul şi s ă n0t~ze o altă mutare pe fişa sa Cart. l3.l ).
I7.2.i) După oprirea ceasului, încred inţe ază . plicul arbi trului care note ază şi timpul consumat de jucătorul care a dat mu tarea în plic şi răspunde de păstrarea plicului ( art.13.J).
IV.2.·j) Nici un articol de regulament nu prevede că jucătorii
trehuie să se~le ze pe plic, dar arbitrii care nu au un sufici~nt
ascendent moral şi un prestigiu consolidat, în faţa j uc ătoril or )
pot să le ce8.ră acestora să seuueze pe plic, drept garanţie ca.
plicul nu va fi desigilat.
'
IV.2.k) Plicurile de ca1itate - necorespunză~oar e , care nu .
se lipsesc bine, trebuie să fie sigilate în faţa .1 uc ăt orilor care
au. da t ;"'" tarea secret~ , fol'o siud mij loace sUElims'1tare, cum ar fi:
pa stă de lipit sau b F_, d ă ade?;ivi:!. tr1:Ulsp ~ e n ta.
IV.2.1) Daca. jucătorul, pe ca=e arbitrul l-a anun ţat că
trebuie să facă mutarea secretă~ efectuează totuşi pe tabla de
joc mutarea B5., această mutare ~şi va pierde caracterul de "secret/!!.",
dar va fi ÎDstt considerată ca,mutarea. din plic" (art.13.1)'.
IV.2.m) Dacă jucătorul' care primeşte plicul de la arbitru,
pentru a-l completa, refuză acest lucru şi răspunde şi el cu o
altă, mutare, la mutarea care şi-a pierdut caracterul de "mutare
secretă", el va fi sancţionat, chiar cu pierderea partidei, conform
prevederilor art.16.5. .
.
IV.2.n) Inc~ul în care reluarea partidelor intrerupte
are loc inainte de disputarea unei alte runde, poziţiiJ.e de l a
intrerupere vor putea rămine pe mesele de 'joc, renunţîndu~se
la aşezarea pieselor pe cimpurile iniţiale.
'
,

v.

Relu~e a întreruptelor

V.I. Cu Jo de minute inaintea orei oficiale'de l.ncev<Jre
a reuniunii de întrerupte, arbitri vor fi prezenţi in ,sala de
joc, unde :

... :1 ...
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Vh.1.a) vor aşeza piesele pe tabla de şah conform pozitiei
nout e pe: plicul intreruptei sa.u, dacă po;;iţia a rămas pe ta.bla,
vor 7eri f ica concordanta dintre poziţia pieselor de pe tabla de
şo.h -ii Oe2B, notată pe plic (art.14.1);
.
.
,I/.l.b) vor t:i.'anspune, pe ceasurile de control!. timpul de
gud'i r,e ~>onsu.mat de fiecare jucător pină in momentul mtreruperii
pa...-f:idei.., in cQncordanţă cu notaţia respectivă. de p,eplic (art.l4.1)
"V·. 1.c} vor aşeza. plicurile la mese, rezemate defteasul de
c01lD.trol ntn partea jucătorului care a dat mutarea in plic. pentru
ca,. la. , Ot.r a "h ", se. se Ş tie pe care din cele 2 bu t Oa." l9 ale cea.aulu.i
de eontn ~l trebuie
se apese (~~ele de lîngă ~ ~ ~ c ).
.

se.

.

,

Y.2. La. ora oficială de începere a reuniunii de intrerupte,
aJNd.:tr:idi vor trebui să fie atenţi, pentru a respecta o anume succemane dti. pWlere în tl!ncţiune a ceasuri1:or de control şi de desigilar.e, a jilicurilor.
'
V.2.a) Pentru jucăt~rii care urmează să r!spundă la mutarea
Gl1n plj!.c" absenţi din faţa tablei de şah, se va pune in mişcare ceasu1
de control fără a ' se desiglla plicul (art'.14.3J.
V.2.b) Pentru jucătorii care Urmează să răspundă la
mutare~ din plic, prezenti la masa de joclse va desohide mai intii
plicul.l se va efectua pe tabla de joc mutarea secretl şi apoi ' se
va PWlJl ln mişcare ceasul de control (art.l4.2).
'
V.2.c) Dacă jucătorii care urmează aă răspundă la mutarea
din pl. i:l:c sînt prezenţi în altă zonă a sălii de j ,oc, nu in fata
mesei ~e joc cu poziţia partidei lor intrerupte, vor fi consideraţi
abs3n;ljl. din fa~a tablei de ~ah Vi nu se v~ deschide plicul, 'p unîndu-li'-.lIe il;lsă ~n funcţiune ceasUl de oont:"<J1~ ,
'
.
V.3. După începerea ' reuniunii de joc respective, prin
puneIt,ea în funcţiune a tuturor ceasurilor de contrc.l. arbitrul
nu. va, ,uesigila celelalte plicllJ'i decit în prezenţa juc~tor.ilo,.
care 'urmează s! răs~undă la mutarea secretă.
V.3.a) Daca jucătcrul care a dat mutarea in plic . se prezi~
tă la. ~asa de joc, plicul nu va f1 desigilat, al aşteptind pînă la
prez ~'!Itarea adversarului •
• V.3.b) In momentul în care jucătorul care urmează să
rlap~~ă la mutarea ~ecretă se prezint~ in faţa tablei sale de şah,
arb1.~JlV.l va proceda J.n următoarea Eucces1.une, la. :
V.34 b.l) oprirea ceasului de control;
V.3.b.2) de sigilarea ~liculu1 ;
V.3.b.3) efectuarea pe tablă a mutării secrete;
V.3.b.4~unerea in funcţiune a oeasului de control.
V.4. Juc!tor.ul care r~spWlde la mutarea secret! 'nu este
efectueze pe tabla de şah mutarea sa de răspWls.{ lacl
lucă~ru1 care a dat mutarea în plic este absent (art.l4.4J.
"
V.4.a) In acest caz âl are dreptul , să dea de asemenea o
ImtaIA secretă, procedîrid astfel :
V.4.a.l) l.nscr!e mutarea de rlspuns pe fişa lui de ,notare
ob1ig.~t , să

,&

a.

pal!' tidei ;

",.

V.4.a.2) pune fişa cu mutarea într-un plic ;
V.4.a.3) pune în funcţiune ceasul adversar!uui ' s!u ;
_ V.4.a. 4) predă ai:bitWlui .pUo\ll,:08Dijiii1n4 n,a ou imtare.
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~ " J[ p4. b)

Arbitrul. pllstreazl1 pliclll piOăla sosirea adversarului,
, ciOd scoate -!işa şi face mutarea. ' de r!1spuns pe tablă.
~ ' . ' _· V.5~ ' In ,:~aiurile: nedorit~; 'în care ;mlll din _ jucători observ~,
iOainte de - a efectua o 'mutare,- că ' poziţiapieselor nu este coreetli sau
eli. timPlll consumat pin!1 la intrerupere nu a fost ţrSLlSPunS corect pe
ceasul de control, acestea , se vor corecta i~ediat, dar "arbitrul respectiv
va' pierde mul.'t , din st~ma' şLoonsideraţia jucătorilor, 'pentru' c~ nu _ şi-a
' făcut cu seriozitate- şi spirit de , r!1spundere ,datoria in , timpul verifică
rilor, .ceea ce inse8Jll[l1! -c!l. ncestea au fost făcute superficial sau nu au
fost ţl1c,ute del~.
.'
, -'
.
'
"
,
,"- V'-6. Dacii -observarea . ~~sp~erii 'incorecte 'a timpului ' -, ::;- - :-~ " _
se faoe după efectuarea Unor mutl1ri, - deşi art.14.6din regulament
.stipllleazl1 ' oă partida va continua _ fără oorectarea erorii ' respective,
- arbitrul trebUie totuşi să o co_r ecteze, intrucit nu trebuie - să-i prejudicieze pe jucători, cind ,vinovat este numai el. ·PentrU a ,nu fi ÎLlsă şi .în
culpli ' de neaplicare a regulamentu.lui, el poate considera că ar fi prea
grave consecinţele necorect!1rii acestei erori ş~ atunci, se va încadra
în excepţia ad,misă in incheierea articoluluLI4,. 6.
'
V."7. -, rie~preru:.ti~oilll 14.5 nu ar trebui să se discute deoarece
tratează o problemă practic ~e neconceput (şi care ' este , tot;I incompatibilă cu calitatea de arbitr.l) - şi anume =- dispariţia pliGului cu mutarea
secretă._ Totuşi, existenţa lui in regulament, pe ~ingă faptul că lasă
un gust amar, aminteşte şi proverbul care spune cii ' ''nu exist!!. pădure
fără urscături".
' ,
' Pentru a ridica din oe in ce mai sus prestigiul .orpului de
arbi tri de şah ' din Romqnia se impune realizarea unui consens referi tor
la înl!l.turarea "usc !l. turi lor " , mai direct spus, să fie 'radiaţi din corpul
de . arbitŢi cei care vor faoe s~ dispar~ plic~ cu mutarea ~ecretă.
..

#'

v.a.

•

•

. . .

,

.

"

Juc!l.torul care intirzie mai mult de 60 de minute, de la
ora de începere a reuniunii de intrerupte, va pierde partida (art.lo.13) ,
.. ,'
V.9 ~ Dacă .a:mbii' juc~to~i nu se prezint!!. la reluarea unei partide
rs.r~~f~~i53 in ,t ermen de 60 de minute,~ amindoi vor pierde , partida

,"

V.lo. Tot~şi, Juc~torul care a dat mutarea in plic, deşi absent
el nu va pj erde partida dac!!. a 'dat in plic -o mutare cu oare ;
'V.lo.a~ a f!!.cut mat regele- advers (art.l'o.13.a) ;
V.lo.b a pus în poziţie ~e pat regele advers (art.lo.13.b)
,
V.lo,c a f!!.cut s!l. apară unl,1.l. din urm!l.toarele imaluri :
V~lo~c.l) rege contra rege (art.lo.7.a) j
_
'
V.lo.c.2) l.'ege contra ' rege , şi oal , (art.lo.7.b) i
'
V.lo.c.3) rege_contra rege şi nebun (art.lo.7.b) ;
.. ,.. .
' V.l~.c.4) rege şi nebuo contra rege şi nepun, ~u nebunii plaLsaţj
, _
pe diagonale _de aceeaşi culoare (art4lo474c).
,
'V.ll. De asemenea, jucl1torul care a dat mutarea în plic deşi
absent,. el nu va pierde partida dac~'- adversarul _s!l.u pierde partida '
, _prin dep!1şirea timpului pe~tru controlul _urm!l.tor, inainte de a efec~a
, mutarea de r!!.spuns la IlIUtar~a - secret!!. şi înainte de scurgerea fi 60 de
minute -de 1a ora oficial~' de "reluare a partidelor intrerupte_ (art.lo.13.0).
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V.12. Dac ă , la descc i d e~ea plicului, ar bitrului îi es te
; -~ o s io il 3 ă 3: ~a il eE s că se a~i f i caţi a r e ală a ~ ut ~rii sec re t e , din
C~'.tZ 2 C d t.1 ce ast.1 nu a. i o ş t :lOt a tă de s t ul U.e -::lar ~i cit e ţ
sau / di n

.:::::.<z ::' c ci ea :cu este r egu l o.:n e nta r ă , juc:3:torul care a. dat i n .;>l:t C o
.!=eme. :le a iliu t are pi erde partida Cart.lo.l.J.) dac ă a d'lersarul său :ns.i
zre .? e tabl a de ş ah ;i al t e pie s e în af;U-d de rege.

V.IJ. In ~ e Ie g erea int e rvenită î ~tre doi jucători, care au
o î :: trerupt ă , de EI. nu ::lai conti':lUa partida, trebuie adus ă l a c uno ~
tir. ~ a arbitrului de ambii jucători în ca.zul u':lUi r e zultat d.e :-eoiz ă
sau numai de jucătorul care cedează partida (art.14.1.a şi 14.1.b).
V.13.o.) Această cOillunicare' trebuie să fie făcută personal)
telefon eau printr-o ter~ă persoană.
1 .1J.b) De as emen~J trebuie s ă fi e făcută la ore ~ezo nab i le
(nu după orele 22 Ji nici inainte de orele 7).
V.IJ.c) In momentul luării la cunoştinţă de s pre aceastl
ho .~ărîre, arbitrul va de sigila plicul şi va lua semnăturile jucăto
ri l or· pe fişele de -notare a partidelor.
V.1J.d) In nici un ~az arbitrul nu va lua în considerare
vr-eo condiţie pe care t eventual, ar pune-o jucătorii, ca spre
exemplu: "dacă a dat J.n plic o anumită mutare, c ~ dez" s au: "dac ă
n-~ făcut · mutarea cutare, accept remiză", deoarece aceste condi~ii
pc -t fi un pretext de a afla mutarea din plic.
V.lJ.e) Intre recunoaşterea verbală, făcută ~ f a ~a arbit :~ului, asupra înţelegerii de a ceda sau a remiza partida şi
s ~ mnarea fişelor de notare a partidei, jucătorii nu au vo ie să
s.i3 răzgîndească si să desfacă înţelegerea.
V.IJ.f) Dacă o fac totuşi, arbi. ..:ul va omolOGa rezultatul
ce i-a fost comunicat şi va sancţiona jucăto~ii.
V.lJ. g ) Inţelegere a de remiză internvenit~ între juc ă tori
~ămîne valabila c~ar dacă în plic a fost d a tă o mutare neregul amentară (art.14.2.a).
.
V.IJ.h) Hotărîrea de a ceda partida L~treruptă, f~ră joc )
rămine valabilă chiar dacă, la deschiderea plicului pentru sem~ nr e a
fişelor, se constată că adversaruloolui care s-a hotărît să cedeze
a dat in plic o mutare neregulamentară (art.14.2,b).
nu

. ~rin

.

-

V.14. După reluare(l partidelor-' intrerupte, arbitrii nu
vor arunca plicurile în care au fost inchise mutările secrete.
V.14.a) Atît plicul de la prima întrerupere, cît şi plicurile de la intreruperile următoare, se vor păstra pL'1ă la terminare a
partidei.
V.14.b) Ele pot servi la reconstituirea mai operativă a
~artidelor, f!ră a mai fi nevoie să se pună partida pe tablă
~ncepind cu prima mutare.
V.14.c) De asemena servesc la calcularea timuului total
ce trebuie să ~ie notat pe ~lic la următoarea L'1trerupere.
.
V.14.d) Plicurile J.ntreruptelor se pot distruge numai
după omologarea _ rezultatului. partidei.
VI. Intreruperea pentru a doua oară a unei partide.
VI.l. La a doua întrerupere a unei -p artide arbitrul Va
avea in vedere respectarea aceleeaşi metodologii de procedură care a
fost stabilită pentru prima intrerupere •

.. / ..
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VI.2. Gin g~ul e1 6ment nou care p oate surveni este felul iG
care se face cl ac ul &r e a po sib ilit ~ţi lo r de a aproba cerere a unui juc ăt or
c are vre a s~ într e r~Dă p arti da î n ain te de con sumare a întreGUlui tim?
de j oc plani~ic ~ t pe~ tr u re un i une~ respectiv ă .
\·1. 2 . a) Dur a t a unei reuniuni pen tru partidele întrerup t e n u se va
urmări pe ce a suril e d6 control, deoarece pe ace ste a , în mod f recvent ,
apar în plus mi nute ~e s înditepentru e f ec tuare a mutăr ii secre t e, c~e
se f ace în a fara ti mpului afectat disput1!.rii rundei .
. .
VI. 2. t,) .:"ce ast ~ duratl!. se va control a dupl!. c e a s ul sălii sau al
ar bitrul ui , ore> de în cepere şi de terminare fiind cunoscut e de la şe din ţa
t e hn ic ă ( art.14. 7 J .
'
VI. 3 . Calcul are a ti mpului pe care trebuie s ă-l preia juc ă torul
c ar e cere întrerup ere a pe~tru a doua oeră a partidei înainte de consu~ar e
D~ tr eb'J. l u i t i mp de ~ oc pl~ific&t pentru reuniunea de întrerupte respectj. v ~ e s t e Dai l E.b or i o asă , întrucît/la oele 2 ore de joc planificat pen tru
r euniun e a de ÎLtrer upte şi la cele 4 sau 6 ore de JOC planificate pentru
di sputare a ~ri D ei pe rio a de de joc a rundei, mai · tre~uie să se adauge
t i ~pu l gL~di t ~ plus per. tru efectuare a mut~ii secrete la prima intr cr~"
pere, dup ~ co~su n ~ e a cel or 4 sau 6 ore ale rundei.
VI. ll.. Se presupune că pe plicul primei întrerupte a fost notat
albul cu 2 ore ş i 30 de minute consumate şi negrul cu o or~ şi 3 7 de
lJin ut e, n urr,):'crul mutiU'ii secrete fiind 5l.
VI. 4 . e) ::Ji!l expunerea acestor date se poate trage oonclu zia cei
exemplul e ste l u at de la un concurs de copii.
VI .4.b ; La ace s t concurs se joactl. cu 25 de · mut1!.ri pe oră. ,
VI. 4.c ) La :::mt are a sf'cretă s-a gîndit 7 minute peste timpul
planific at pe~~ru di sputarea rundei.
V1.5. IJull;J 1 or ă şi 40 de minute de joc de la reluarea întreruptei
care e s t e pr o g r a ma t ~ s ă dureze 2 ore ( adic ă cu 20 de minute înainte
de consumer e ~ î~ t r e c ului timp de 30c planificat pentru reuniunea de
în tr e rupt~ , UD ul di n jucători cere să dea în plic mutarea 77 (controlul
t i mpului f ~ cin d u-se l a Q ut~ea 75), moment în care oeasul albului arat ă
3 ore şi 45 de oia ute, iar cel al neGrului, 2 ore şi 2 minute.
1[1.6. I n ",ee s t exemplu, calculul timpUlui se face astfel :
v-:r. 6 . a ) ;::,e totalizeazl!. timpul consumat pînă la prima întrerupere:
2 ore ş i 30 de oinute, plus 1 oră şi 37 de minute, fac 4 ore şi 7 minut e ,
V"I. G.b ) ::;e = ai adau.g ă 2 ore, (laxe reprezintă durata planifica t ă
a re uniun ii de în trerupte şi se obţine : 4 ore şi 7 minute plus 2 ore'
fa c 6 ore ţ i 7 mi::mte. !.oesta este timpul total "de j oc ce trebuie sl!. ::i e
in scris pe pl i c ul celei de a. doua întreruperi 7 dac~ mutarea secret ă se
e f ectlle a z1!. Î!1 a i ::t te de cO:J. su!:Jarea întregului tl.mp de joc planific a t.
.
V: . E.c ) .:re sil.pun înd c1). albul ce:ţe întrerupereo.)din tiepul t otal
de 6 ore ~ i 7 ~ut e se s cad 2 ore şi 2 minute ( cît s-a presupus c ~
i ndic 1!. c e as ul nes rului), r~înînd ca pe plic să se noteze Ql .albul ~
co~ e u c a t p înă l a întrerupere (mutarea 77) 4 ore şi 5 minute.
""':::. 6 . 0. . ) '''cest fap+; este imposibil, det3arece ~a controlul ti;:,;.",: .
pe::l tru. 4 ore de joc s e cere s1). fie ef'ectuate 100 de eut~i şi m:. .s - c.~
efec t ue t decît 77, deci albul nu poate . întrerupe partide.•
VL f. .e ) Dacii la pri:nc. întrerupere nu s-ar fi ~onSUl!l8.t tJ.mp i.r.
plu s pe::t t r u efectuarea ~utării secrete, timpul total la cea de a do ub
întrerupere ar fi fost 4 + 2 =6 . ore de j oc, din oare· scăzînd 2 or e ,i
2 min ute ( tL::'I'ul con sumD. t . de juc<1torul cu piesele negre ) ar f i r 1!.':!k:'pentru alb 3 ore şi 58 de mi:J.ute, pîn ă la sontrolul ~tor rămînîndu j
doar 2 minute, î :J. care ax .trebui s~ efectueze 23 de.mutări ( deoarecl
77 plus 23 fac 100 ) , deci albul ar fi în mare cri z ~ de timp, ins ~ . dac 1
îi convine aceast~ .situaţie, ar ~~tia.:~ întrerup~.
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V:.6.f ) ?resupur:.Î!ld ulsii eă negr..tl cere btrerullerea, din

de 6 ore şi · 7 ~ute se scad 3 ore şi 45 de minu~9
( ci t ~~a yresupus că indică ceasut albu~ui), r~înd ca pe pl~e s~ se
"10 ::-e:;'8il e li :!le~'.1l a consumat pin1l. la î.utrerupere ( mutarea 77) ' 2 ore şi
.22 .ce- ::li :n.::t e •
"\I . S .S ; ::eci el (negrul) poate să întrerupă partida foarte
liilli.1i.:.tit, btrucît pînii la controlul următor ( de la ora 4) mai are
1 m i'il. şi 3 8 de ::U.nut e pentru numai 23 de outari.
'!:i: .5.h) ~iu trebuie să se cadă în greşeala de a face diferenţa
num.!i. în fur:.cţie de tiLlpul arătat de ceasul. de control, neglijind timpul
bi:mii.t irl plus la efectuarea primei mutari secrete, pentru că atunci,
a ş s dup li cum s-a demostrat mai sus, în mod gre~it i s-ar da voie albului
s ll. 1ill trerupl1 pentru a doua oara. partida înainte de consumarea întregului
ti~ de joc planificat.
tinp~

tot~l

VII... Intreruperea în continuare a partidelor,
VII.I. Ur:llătoarel.e întrerul'ari ale partidelor se fac procedind
C'Il ',şi. la cea de a doua înatrerupere, adică : la tiepul total notat pe
1lli<cul întreruptei prece.d ente se adaug!!. 2 ore (care rel'rezin tă timpul
?Ianificat pentru o reuniur:.e de întrerupere) şi apoi se . scade tiepul :
e:d ;s tentîn momentul întreruperii pe ceasul de control al J UCătorului o·
caxltl uu dl1 .IlUtarea în plic, diferenţa fiind timpul ce trebuie pus pe ţ,.
cea ·. sul J UCătorului care dă mutarea în plic.
VII.2. In~tea ultimei runde, partidele întrerupte se joaeă
·Dî n .i1 la ter:ninare, fără a se mai întrerupe a doua oar1l. sau se adjudec1l.,
în .funcţie de prevederile cUl'rinse în regulamc:c. t :.l: :": ·' c·:: · . .,... şi
dc s.:fl:1ş\ll'nre a concursului respectiv sau conform cu oele stabilite la
ş e di.inţa teblioă.

'/III . DesIlre arbitri.
VIII~l. Arbitrul este invitat de art.12.9 s1l. se abţin1l. de la
VIII~l.a) a atrage atenţia unui juc!!.tor asupra faptului că
a Qyersarul . său a mutat;
VIII.lob) a atrage atenţia unui jucător ci a Uitat să-şi
o~re a sc~ ceasul de control dup~ ce a mutat j
1III.l.c) a informa un jucător asupra numărului de mutări
efectuate.
VIII.2. i1enirea şi rostul arbitrului constau în vegherea ca
regulamentul să fie strict respectat (art.16.l), încă pentr~ aceasta,
regul a mentul trebuie să fie foarte bine cunoscut.
VIII.3. Cîteva dintre atribuţiile amictite şi în art.16.2 : .
VIII.3.a) să supravegheze buna desf1l.şurare a coc,:etiţiei ;
V III.3~b) să ' sţabileasc~ dacă timpul de gîndire prevăzut pentru
con trol a fost sau nu depăşit ;
. VIII.3.c) să stabilească ordinea de reluare a partidelor
î n t'reru,te ;
VIII.3.d) s1l. verifice dacă indicaţiile notate pe. plicul de
întrerupere sînt corecte ;
.
V~II.3.e) să păstreze plicul au mutarea secret~ pînă la
.
reluarea nartidei ÎDtreupte ;
VrII.3.f) înainte de programarea ultimei runde sl:!. nu mai aiba.
partide netercinate.

..
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VIII.4. ' Arbitrul _trebUie să - aib~ o :o~~duita şi · o , autorit ate
care ' s~,: c!ş:ti.ge . respectUl şi preţuirea jucAtorilor, 1'apt cere ~tr~ s e
du~ll ,si.Îl.e Q,ucerea ' la - îndeplini~ ·a hotă.ririlor pe ?âre1e-a lu ?-t .' , .

_

:

f~f~3t ~~Z~l~area.~~::~~~~~~o~. ,~~~te

în_ ~mpu:- .

OOr;zp~.tlţlel .

_ VIII.5 Arbitr.u1 trebUie s!!.acţioneze de o ase~!lea manierii ,
beit sll- asigure ; o bunll. desf'llşurare a' oompeti ţiei . ( ar:'.E . .':; .
.
VIII • 6 • 'uitima' şi _~e·a. ~ai e.tici~tAB.trrouţie a arbitrului
este să sancţioneze jucătorii-inoorecţi pentru orioe 1nOUoare sau
abatere de le regul..amenţ (art.l6.5)... . .
' - .'
.
--

J

IX.-Compo;tar~; j~o~t~~l()r, (~.l5).·
IL1. In tim:pulpartid.ei . juoll.tori:i
sau-. sll. consulte: .'y

.

nu

..
au voie sI! 1'0105easc&

'.

IL1 ~ a) ~us~rise, ' (notiye,caiet~, clU'ne"ţe). (art.l5.1./i : j
\ '
. IX.l.~) tiplr1turi (cArţt, ' broŞurl, buletlne , etc. ) (art.15.l. a) ;
- IX.I.c) orice alt 1'e1 de însemn~ (dosarul cu nşel.e pertiâelor
.
jucate)f (~t.15.I.b) • . - -- '~·' . C
, ' .
".
.

_. ~ -

IX~2~

De asemenea nu au voie_ ;

IX~2~a~ sli anali~eze partida (art.l5.l.c) ;

.IX.2.b) sA recurgll. las1'atul ' sau plrereaUnei
solicitate aau nu (art.l~.l.a).
,
'. -

terţe

persDane,

rL3 • . Este illterzisll. tul.burarea '·sau deranj.area adversarilor,
"
su'voriee 1'0rm!!. s':"ar mani1'esta (-art.15.l.d). . ..
.'IX.4. Ine!Ucarea regulilor aminti te pot atrage s8ll"cţiuni,
mergînd pînă la pierderea partidei (art.15.2).
X. ' InteITretarea si aplicarea regulementului.
. - ,X.l. In cazul cînd apar îndoieli eu privire la. interpretarea
ş.i aplicarea regUlamentului, ele vor f.i aduse, in: scris, la cunoştinţ a
Colegiului Central de iu-bi tri. t cu detalii ~i propuneri.
.
X.l.a) .Colegiul Central de Arbitr1 .1e va :5tudia şi v~ lua
.
hot1!.rÎ.;t'i· in cadrul cOLJpetenţei sale, pe care le 'va p'l blic8 ' în 2uletinul
Intern al F.R.Sah şi în Caietul Arbitrului.
.
X.l.b) '!Iotlrîrile publicate sînt ' oblig~torii şi trebuie fl ll fie
aplicate de toţi arbitrii, ,inclusiv. de _sei oare nu le agreaz~ s a~ nu
sîn t de acord cu ele.
.
-. '
. '
.
,
. X.l.c) Eventualele ' probleme care depăşeso sompetenţ a dp.
decizie a Colegiului Central de Arl?itri vor 1'i înaintate, prin ':' . :{ . 'se. 1 ,
la FIDE.
. . '
'. '
:
. L2. Recomand!ri.le din- cuprinsul a-~estui.material au c ~8c tEr
de directive ale Colegiului Central-.(ţe Arbitri, în vederza rezolvill'ii
unitare'~problemelor respeotive şi~de aoeea, sînt obligqtorii, deci
tr~buie sA rie aplioate la tel de toţi arbitrii, 1'ără excepţie.
,~

::.nt :r'J.C ::: ~ ,
=l ' e ţ i x::: , de l' esal a ,
: ~~:i, orb aai ~area ,

l. a un con cw.'s c~e se d esf ăşoară în siste m
p ar-vicipi1 un llUlllăr d es-r;ul de mar ~ cie'concuin bune con ~ţii " a une~ as e men ea comgeti~ii,
,' idi c t, Î-'1 faţa or~ aniza ~;orilo r o s erie eie pro bleme dificile, pe
;ar e aro i t ri i - care în € eneral s e con fun dă sau se i d en t i f ici1
::.1 or:;an iz a :orii - ,trebui e s a le re;;ol v e bine şi repe d e.
Care ::; Î!lt aceste procleme şi în ce constă dificult atea
lor 'f :~..:n. e m ace a ..,t ă în t re 'o are, d eoarece est e bine Ctul osc.u;;, c ă
n i poţ i f ace faţă u:l or solici 't;ari ' dac ă nu ş ti d e'ce naturâ sînt.
L a tuleie cOllcursuri în s is t em elveţian, cea mai = e
~ re~ta te este exi s ~ eJţ a une i ' uisproporţii între numarul- d e partic ipa3ţ i şi n uEbxul d o a rbitri.
Se ş tie f o arte oine~ de toai;ă lumea, ci1 spre deosebire
J e turneu , un d e ar bitr ul are d e completat numai o di agra~ şi
eventual tul de s î !l. ş u r ă t or al run d elor - ş i a ce asta pentru un n'.ll!lăr
,,::'c :,;ona";)il d e par ti cip anţi - la un concurs în s istem e l veţi'an se
cQZJpl c t eaz a ;.lai !Lui te ..î.'or mulare; pen tru f i eeare juc ăt or t rebuie
c ,Dhlplet a C
ce: o fi şă indi vidu al ă ş i o c arte d e vizitii , pe care Se
2~ ~i'.l, ~ îiG care run J ă numele, raug urile ş i rezul t a tele t uturor
lI'"-l rt"icip3Jl1iilo~ 1 plu s progr~ i'ie c ăr Gi runde .
J.i u:;;arcG. part ici pan ţ ilor la tul conclU' S in s i st e m el v eţi an
o:;.;te G.estul de mare , d ep ă şin '.i G.e lllUlte ori cif:;:a d e o s u-t ă , a jun3~nd une ori c hiar în jurul ci I~ei 250 - '300 d e jucatori şi, t oate
~ cesţea , in sarcina a numai cîţiva arbitri"in cazurile cele mai
~eri cite ne dep ăş ind ci f ra ~.
C'.lID pot aceşti arbitri s a faca toata această muncii de
~ acretariat şi sii mai aibă timp şi pentru a urmări disciplina şi
r~.s pectar e a regulamentului in timpul desfăşurârii partidelor?
Presupunînd că nu toţi arbitri şefi de brigadă au un
ele:osebit spirit org anizatoric (l.lltrucît de experienţă nu putem
a s cuta" presupunînd ci:!. toţi arbitri care sint numţi ş efi de
~i gadă , dac ă nu ar avea suficientă exPerienţă nu ar i i investi ţ i
.:w acea stă calitate) red ăm mai jos un inventar d e sarcini c are
,.•. ebuie să fie rezolvate de intreaga brigadă, urt1Îll.d ca ele să
"ie i mp~rţite echitabil intre meubrii brigazii, in funcjie d e
..:" .liiilirul arbitrilor d in briga<lă şi de valenţele sau preferinţele
.a. iecâruia.
I. Iată care sîn t sarcinile care ar putea îi rezolvate
......J.J.i vidual:
'
l~ rrimirea, p~strarea şi res~ituirea iaventarului s portivJPus
l a dispo z i ţ ie ~ e oxg anizatori sau adus, de participanţi \ceas,
p ie s e. cabU\.) •
2 . J'eri fi car e a achi tării i;azei de participare sau iLlcasarea unei
Garanţ ii ecllivalentă cu. vaLo=ea ta;cei, garanţie care se rest i t uie nu.mai după ce se f ace dovada achitării acestai taxe.
:J. fal i d area în s crierilor în urma prilllirii carnete.lor de legiGi;:lare şi verificarea e::-:istenţei vizei anuale şi a categoriei
d e clasificare.
4 . In s crierea datelor din carnetele de legitimare şi a CIV-ului
::;au. L.LO-i,llui, (Jiu tabele, pe cărţile de vi zi t11.
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'5.Ins~rie.rea a:~€lora"şi 'date 'i; ,f;i·Ş~l~·, ~divid~aii,..

.
6. Araejarea cărţilor 'de ' Viz~ţa , în ordinea , desGresc~toare 'a
. valorii jucătorilorşi atribuir,e a -rangu:(-ilor. , ' ,
'
,7. Completarea programului ruadei cu perechile' de juc ă tori
pe

mese~

_

_" -,

.

~

~

~

~

.

1" t
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•
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8. Completarea pe cărţile de . vizită a ' adversaril~r 'dţo 'fiecare
. rundă.
,",
'
,,>, . : .' -' . ,- " '
9. Aranjarea IUlIIIere!or de masă " (pregătite de acasă ) pe mesel e
de joc.
, , '
. --:
. ' . _'
:' -~
"
'.
'
10. ' Aran j area cărţilor de vizită : pe mesele ' de joc.
,
11.. kranjarea la mese a f9'rmularelor pentru notarea partidelor.
12. Inscrierea Iiecărei ' runde în fişele ipdividuale.
13. O.lO.ologarea rezultatelor. "
"
. '
14. Hotarea numărului de , partidă pe' fişele ' de notâre a parti- o
delor şi înscrierea .rezultatului ' în programul rundei.
'
15. Trecer,ea rezultatelor pe eărţile de vizită.
16. iiot area rezultatelor în " fişele individuale . .
17. Inscrierea rezultatelor în diagrama iniţial ă .
18. Verificarea totatlului' pUl1ctelor după , fiecare runM:
19. Eiectuarea p'erechilor de jucători din fiecare rundă ou
cărţile de vi zi tit. .
"
,
20. Efect uarea perechilor de JUCători eu fiş~le individual e .
21. Verifi carea ideotităţii perechilor formate' atît cu cărţ~le
• de v.izit ă cit şi 'eu fişele individuale şi sGluţionarea
eventualelor necODcordaaţe.
22. Âfişarea programului rundelor.
,
23. Indos arierea' fişelor de Dotare a ' partidelor.: '
24. In cas area eventualelor taxe de eontestaţieşi 'depunerea
'b an il~r în cODtul federaţiei, in cazul respingerii ace~ora.
25. F ăstrarea şi restituirea car.netelor de legitiaare. .
26. Calcul area pe fişele ind,ividuale a ooeficieatului mediu
CIV sau ~.
'
27. Completarea machetelor ' CIV.
28 ~ Calcularea pe fişele iRdividuale a ,normelor. de olasificare
29 . Calcul area coeficientului ,BUCHOLTZ.
30. Stabil irea clasamen~ui şi inscrierea numărului fiaal pe
fişeIe
iDdi viduale.
_.
.'
31. Intocmirea diagraJIei finale" " ,
32. Redactarea raportului ' ,
de.arbitraj.'
'
..

-

,

' II. Si acua sarcimil. care trebuie s~ fie rezolvate
in colectiv, de ţoţi membrii brigitzii: •
1. Supravegherea desfăşurării' regulameDtare ~ p~ti delor şi
menţinerea unui climat de diaciplină'; atit îh rîndul .
, j uc ă torilor, cît ' şi in rîndul ," spectatorilor.,
2. Participarea la crizele de, timp, la intreruperea partidelor,
veri!'icarea poziţiei Dotatl:l' 'p e plie cu cea de pe tabla de
jo~, Dotarea pe plio a timpului oonsUlIat pÎDă la iatrerupere
ş i a orei ş i a , zilei de reluare ' a -partidei. "
"
'.
3. Aran j area poziţillor intreruptelor în vederea reluăz'ii şi
deschi derea plicurilor. " In cazul Gind sint intrerupte
puţine, arbitrtll ' şef de brigadă, prin rotaţie poate abso,lv:i.
~e unii din ~embrii briglzii de a fi prezenţi in sala de
joc după , ~esohiderea tuturor plicurilor.
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III. Dintre to~te sarcinile muţioaate pînă ac~ It
trebuie să fie acordată flUDllui ia sare se
pentru ca prima ruadă să înceapă la timp.
A. .ren tru aceasta; de cea &'I.i mare importaaţă
sin t d ouă aspecte:
'
•
a ) Preb iltirea din timp, ia~11 de acasă, a materialelor şi
i~~ r i ~ atelor necesare şi înscrierea 'datelor care se ounosc pe
c ă:r~ L:,e de vizitl1 şi în fişele individual ~ ~ imediat la sosire.
k loc c..li tataa in care se desfăşoară concursul, Aeaşteptînd
~eă~ ~ a tehnică pentru a face aceste înregistrări.
Acest lucru
este posibil, dacă arbitrul care soseşte primul începe , s~ aiUne
ca..
"":le~E, le de legitimare imediat. '
ll~ Organizarea şedillţei teblliee GU o zi înainte de priaa ,
rundă . ' I'fu~ în acest fel arbitri:i,pot avea la Cu.sp"ziţie. timpul
n eces ar pentru demararea cu suceRS a · concursului.
,
In continuare, un rol determin8:At în .asigurarea tutUror
premiselor pentru, o liniştită desfăşurare a concursului î~ are
s eriozitatea modului de organizare a şedinţei tBbnic'e şi proble, mele care se ridică, se' discută şi ,se rezolvă in această ş. edinţl1.
~. Inainte de deschiderea şedinţei tebnic~ trebuie
s ă f ie luate următoarele măsuri:
1) să se aranjeze sala de joc pentru maximum de concurenţi
c e se scontează că vor participa.
Prin aranjarea sălii se iaţel.ge:
al procurarea şi aşezarea meselor d~ joc pe poziţie;
b) procurarea şi aşezarea scaunelor .a mesele de joc;
c ) prOlpurarea şi a.!Ilplasarea cuierelor pent~ h$e;
d ) delimitarea spaţiului de joc şi evan tual separarea lui
de publicul spectator;
e.)1. numerotarea meselor dG joc;
.
) aşezarea inventarului sportiv (ceasuri,cartoane', gami- o .
turi de piese) pe. mesele de joc.
.
.
2) Dacl1 organizatorii nu pot asigura inven-tarul sportiv;
acesta.va fi preluat de la jucătmri . la intrarea acestora în sală,
.no t iudu-s e pe \m ,borderou ce invan tar a. adus fiecare participau t ,
ş i pe ce masă l-a aşezat. '
a ) Acest inventar sportiv este de preferat 'să ri1m.ÎIlă în
permanenţă pe mesele de joc, dacă se poate asigura
inchiderea sălii de concurs, întrucit ar scuti de travaliul aducerii în fiecare zi a acestui material şi de
neajunsul provocat de zg.o motul aranjlU-ii pieselor, 'în
timp ce, unele partide au început.
, b) Practica aducerii şi aranjlU-ii zilnice a inventarului
sportiv nu ar produce greutăţi, numai in cazul cind toţi
participanţii ar înţelege, că este .numai în interesul
lor, s ă vină inainte de începerea rundei să aranjeze ceasurile şi piesele, aşa incit după ora de start să AU mai
f ie nici UA , moti~ care să producă zgomote deranjante.
3) Inscrierea datelor iniţiale' (neeesare stabilirii rangului)
ve cărţile de vizitl1 ale participanţilor de la care 3-a reuşit să
s e colecte ze carnetele de legitimare • .
C. In . timpul şedinţei tehnice, înainte de a trece
l a de zbaterea problemelor trebuie:
1 - si:!. fie adunate restUl cametelor de legi~i:mare de la
~t ~ nţ ie deosebită
O'::S 2liz eaz ă munca

participanţi;

, ',.
.'

,
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.

'

2"" - , s~ · se facă Yal:1:darea inscrieriloI' ;

să nu fie inscrişi juc~torii 'care nu depun carne~ul
,de legitimare; •
"' .
' , '
4 _- să se inscrie, datele iniţiale necesare, stabilirii z'angului :pe c~ţile ,de vizit~ ale restului de par t ici panţ i.
In acest moment 1 0t incepe de~baterile di.u cad.i:>',il
şedinţei tehnice. ,
D•. Dintre probl emele pe care arbitrul şel' d.e D~'i g a Q&
consideră că trebui-e s ă f~e amintite sau preciza t e la ş edin ţei
tehnic~, nu trebuie să lipsească, în nici un caz, urll:.ă t oarele:
1) Hodali tatea' atribui:L'ii culorilor la. prima rundă , dac ă
diferă -de la reglementările cu:prinse în regulamentului siste-iului

3 -

elveţian

i

. 2) Ordinea criteriilor in care se. face departajarea egalit ă
ţilor de puncte, pentru clasament în general şi pentru primul loc;
, 3) Hodalitat ea de atribuire a premiilor, in cazul e g alit ă ţ i i
de pWlc "i";e în t re JUC ă torii care ocupă locurile ce se premiazii.
JJ estipularea prevederilo;r' de mai sus în regulamen tul "
de organizare şi desfăşurare a ~oncursului reşpectiv sau, neprecizarea lor ' la şedinţa tehnică, l ~psesc, atît pe jucători cît şi pe
organizatori, de dreptul de a solicita ulterior aplicarea lor.
.
4) Precizarea abaterilor care se vor face de la pr e ve der~le
regulamentului sistemului elveţian cum ar fi spre exemplu ignorarea diferenţ ei de 100 'de :puncte ~ intre jucătorul propus să for~
meze o pereche şi jucătorul cu care este schimbat, pentru a se
asigura o repartizare mai · echitabilă a culorilor. "
5) Com;micar~a condiţiilor de organizare:
a ) programarea rundelor pe zile calendaristice;'
b) stabilirea orei de începere a rundelor~ a orei de
reluare a în t reruptelor şi a orei de afişare a programului rundei
~imperecherile). ;
c) stabilirea prelor de servire a mesei;
.
d) , anunţarea datei . la care . se dau zil:-e libere;
e) anunţarea ritllUl.ui de joc (numărul de mutări pe or!!.,
la cîte ore de joc şi la ce nUDăr de mutări se .face atît primul
control . al timpului, cît şi controalele următoare ) ;
f) precizarea numărului de locuri care proaovează in etapa
superioară, a locurilor car& îşi menţin dreptul de a participa 111',
ac~eaşi fază a ediţiei urDătoare, a locurilor care retrogradează ,
precum şi a altor drepturi ce se pot obţine sau a premiilor;
.
g) anunţarea sancţi~ilor ce pot fi aplicate pentru neres,pectarea regulamentelor sau pentru încălcarea eticii şi disciplinei;
h) stabilirea metOdOlogiei de in~tare ş~ ~oluţionare a
contestaţiilor;

.
i) alegerea unui juriu de apel.
, 6) Anunţarea procedurii de acordare a rengulUi pentru particip811ţii care au coeficienţi. şi categorii egale (numai pri.n tragere
la sorţi; nu în (lrdiD..e al'fabetică sau după vîrstă).'
7) Tragerea la sorţi a culorii cu. care va juca in prima run dă
concurentul cu rangul nr.l.
'
8) Recomandări a~upra oelor 'mai indic~te mijloace şi, me~od e
Îll vederea asigurării celor , aai· bUDe QOlldi ţii de des.făşurare a
80apetiţiei respective."
" ..
,
9)" Dacă se reuşeşte terainsrea cărţilor de vizită 'pîn i1 la
stîrşitul şedinţei tehnice, se poate anunţa prima rundă, da cg nu
urmează 'ca runda sI!. fie afişatl dupil termiDarea , lucrărilor pregătit.are aeoesare. ' . .....' .'
" "
•
~
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re 1 e

E. Dup!!.

afişarea

rwtdei s. trec. d.

urgenţă

la urdtoa-

~\Il.<:~ări:

1), Completarea fişelor individUale cu datele iniţial.e,
şi perechile din prima rundă.
2) Intocmirea diagramei iniţiale.
3 ) Aşezarea pe mesele de joc a .ărţilor de vizită şi a
for~~~lor de notare a partidei.
l.~, ) Verificarea inventarului sportiv:
a) tablele de joc să fie araajate corect (cu UD .imp
alb în dreapta fiecărui jucător);
b) piesele să fie aranjat& eorect (piesele albe' pe linia
1, dama pe un cîmp de aceeaşi culoare, nebunii să au.
fie inversaţi cu caii et,c.);
c) ceasurile de control ' să aibă arcurile intoarse, să
fie potrivite la ora 12 fix, QU steguleţele necăzute
şi cu faţa spre arbitru.

în scrii.m.au-se

IV. In timpul rundei, pe lingă supravegherea respeet~i
re~.a.mentului, de cea lI8.i mare importanţă este omologarea rezultat el<or care constă in: verificarea consellD1ării aceluiaşi rezultat
fe a~ ele fişe de notare a partidei, a existenţei semnăturilor
aabi L<or JUCători pe fiecare fişă de Dotare a partidei, a consAmn~
rii ti.:c.pului de gindire consumat şi in selllllarea fişelor de către
arbi ~xu, repetind şi el notarea rez~tatului omologat.
1) Pentru a facilita reperarea operatj ', ioi, .it'" ... ...::"'.:.:"...:::.. _'--".dei
a une;!i perechi oarecare de jucători, care a" terminat partida, in
vederea inscrierii foarte operative a rezultatului, f ără a mai
pierde un timp preţios din urmărirea partidelor f'.!>""'" ," ' '' ;;:ai lr: <l (' ~ ,
cu c ă>utarea din aproape in aproape a lor, se poat e .lll_H.: ... .it ..... :..L-1cU.. \,U .
~se L de joc pe formularele de notare a partidelor, incă de la
a~ ez~'ea lor pe mesele de joc.
Numai aparent această operaţiune poate f i consid~rată
c ~ ti~p ir ~ sit fără folos, intrucît este neîndoios faptul că
t~p Qi cîştigat cu inregistrarea foarte operati vă a rezultatelor
este cu mult mai preţios.
2 ) · D upă efectuarea primului control, dacă numărul partidelor
s~ a Lmpuţiaat suficient de ~lt, pe rînd, cîte unul din arbitri,
pot, s~ înceapă să înscrie rezultatele partidelor t erminate pe
c ă:l:ţ i Jl:e de vizită, in fişele individuale şi în diae!)rama iniţială.
j) Fentru a se facilita controlul alte=ării culorilor de
la €Il rundă la alta, se recomandă ca atît in fişele individuale,
cît ş i. pe c~ţile de vizită şi in diagrama iniţială să se scrie
cu ~oŞ1U cind titularul joacă ou piesele sUbe,cu negru cind joacă
cu pk.e1Sele negre ~i cu' albastru în si tua~iile cind partidele nu
se .joacă efectiv ~din cauza neprezentărilor la partidă sau a
pau~ejL .ce se acorda unui JUCător, cînd în COIlCurS există număr
impar .ate participanţi). .
. Rundele notate cu albastru sînt considerate fără culoare
ş i nu se vor număra la încercarea de echilibrare a culorilor.
.
~) Cărţile de vizită ' şi fişele individuale completate cu
rezult a~ele pe măsură ce se termină partidele, se ordonează pe
brupe. ue puncte, iar în interiorul grupelor de puncte - după rang.
V. La terminarea rundei se intreprind următoarele acţiUDi:
1 ) ~ verifică dacă numărul plicurilor de întrerupte coincide ·
cu numărul meselor,din programul ruodei,care nu au înreg~strat rezultatul.
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2) Se Îllscrie ilrovi:zoriu (Ui . ereiOll) pe' Cl1;t'ţile ' <le 'vizită ,
şi Îll fişele individuale cîte 'o j~tate, de punct pentru
- fi.eeare juc~tGr care a : întrerupt. '
,
3) Se face verificarea totalu.lui de puncte.
4) Se trece la formarea prov~zorie ' a .perechilor de jucători
din rund.a următoare, un arbitru lucrmd cu. cti.rţ;i.l.e de
vizită şi ,alt arbitru cu fişele individuale - verifi ~ '
eîndu-se reciproc, atît asupra totalului ' de punote şi
a nUJllărului de jucători din fiecare grupă, cit ' şi în
respectarea tuturor criteriilor de imperechere preVăzute
de regulament. .
'
.'
5) După definitivarea·Perechilor se completează !orau.laru.l
uprogramul rundei respective" .are se ~işează.
6) Numai după aceea se trece la înscrierea acelei runde pe
cărţile de vizită, în fişele individuale şi l.a diagrama
iniţială şi; în sfîrşit, se indosariază . fişele de notare
a partidelor.
.
.
7) Aceste operaţii se pot efectua şi în timpul de8faşur~ii
întreruptelor.
8) După terminarea îatreruptelor se însoriu şi restul de rezultate în fişele individuale, pe cti.rţile de vizită şi în
. diagrama iniţială, apoi aetrece din nou la araujarea pe
mese a cărţilor de vizită, a formularelor de notare a
partidelor şi la verificarea aşezării tablelor de joc; a
pieselor şi a oeasurilor şi aşa mai · departe, ciclul operaţiunilor enumerate repetîndu-se la fiec & ~~ rundă.
VI. Inainte de ultill8. ruJldă se mai, pot 1u. . urdtoarele
lUu<ări:

ceeficienţilor valGriai, în vederea calcularii CIV-ului mediu. .
Totalizarea în creioa .a categorii~or în vederea .a1ou.llrii
valorii cOllcurSl1l.ui •
Aranjarea carnete.l or 18 erdiDe alfabeticl sau ia erdiaea
!Hsdor din uJ"tiJUi ruJldă, peDtru a le putea restltui
operativ.
'.
Inscrierea jucătorilor in ordinea !.'angurilor petra OeJ:l- _ '.
tralizarea punctelor Bacholtz.
'
Completarea machetelor CIV eu datele iniţiale ale jueltorilor (numele, prenumele şi numărul 'oarnetului de legitimare :
Ac.e ste lucrari uşurează intr-o lIIăsurl apreciabilA eantit atea IIIUIlcii de dupA ultiJlla rimdă? Gind clasaaeatul final
trebuie stabilit cît mai operativ posibil şi cind trebuie
în tocmi t dosarul concursului îna:iJlte de părAsirea looali tlţii
Neglijarea sau ignorarea efectuării ace8tar'lucr~i provizorii preliminare pc.ate conduce la si tuaţiâ oînd tr.e buie .
să părăneşti loealitatea şi dosarul nu este termiAat,
fapt ce atrage dup. siDe agloaerarea UDui arbitru care
trebuie să teraiJ.J.e dosarul siDgur, . acad, ia tiap .ee restul
arbitrilor sea~·de.griji.

i) Totalizarea în .reiaD a
2)
. 3)
4)

5)
6)

7)
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s p or t i v?i oL"c; ani zat o are

- i)enu::1ire :.l
- ~:"d.re 3 2.
- : ll.!::l:!r'.ll

DenJ. ire a
Ca p:" tol u'

co ntului de virament

co m p e ti ţ iei:

I - SCG?lJL

1.

3 t L~u:ar e a m işc ~ rii şahi ste în rîndul
~ ) mu~c itorilor ( o~~ e nilor muncii)
o ) militarilor
c) stud e nţilor
d) el evilor

•.

e) pionierilor

2 • .~re nar e a î n conc ursuri organizate a ~~ui număr cît

m=ti :nare de j uc:it ori le g itimaţi :

a ) in ·concursuri individuale:
s eniori
- s ·z nioare
- j uniori
- ·junioare
-' copii
b) în concursuri pe echipe
- na.sculine
- feminine
- mixte
3. De scoperirea şi selecţionarea unor jucători de valoare.
4. Desemnarea celui mai bun juc~tor sau echipă.
5. Aniversarea unor evenimente sau comemorarea unor personalităţi ale şahului.
6.. Etc.
Capitolul I I - ORGANIZAREA
i. Cine asigură organizarea
- 2. La cine ae pot cere informaţii suplimentare
3. Cioo primeşte înscrierile .'
4. Dacă se organi~ează în una sau mai multe :
8) etape :
- preliminare
- eliminatorii
- finale
b) grupe :
- pe sexe
- pe categorii de vîrst.i
Federaţia Română de Sah, a întoc~it acest regulament cadru,
cu scopul, de a pune la ' dispoziţia organizatorilor de competiţ~i
de şah, un material documentar. privind toate sau aproape toat e
.problemele care pot apare la un turneu de şah şi trebuie menţionate
în regulamentul competiţiei respective. Desişu: că, în regula~entul
unei competiţii oarecare, organizatorii nu s~nt obligaţi să introducă toate capitolele, subcapitolele, punctele şi aubpunctele din
a cest "regulament cadru" ci numai pe acelea aprecia te ce. nec esare de
c!tre comisia jUdeţeană, secţia .de şah sau organizatorul respectiv.
Deci, trebuie. adaptat de la ooncurs la concurs, de la orgaDizator la
organizator, în funcţie de condiţiile şi intenţiile acestora.
. .
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" ....' .
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.

." .

~: . ~ ' ',I ''.'

'.1

"

..~~. _ ',,--

"

..

. ,- ' pe '~Eltegod.i 'd~ c1~iti~~ l(port:l,v~ .
" ,. '7 pe c~tegorli -de coeficienţi ,CI,! , Şţ'!u .ELO .
- c h serJ.i. ;:
.
".
>.
,"
- la ace1aş1- ,nivel ' - .
.....
. . <, •.
.. : . •- ~E( 'P- vele (11!erite' : .- ': -: ~ "::. ~. ~ -,'.'. , "
' 5'"• . Oomponen....va ~'.
. . . ,. "" • ..• .
-<:'
...
•
a) grupelor '
.. . ' , . ~' , , ,' .. .. ,
-b): ser111or
..
4/~
10.. .
. ,. •.~~.
,c') ecl1:1?e~i>.t,', ~ .',
"
r..
-. l ..
6. Crihr1i' de . promovare ş1 :retro~ad~e
.
.:,.- Siste~~l de joc
'
.!:,. '. ",,' :.:'
.'
a) c1âsic ' '('cu saU: "'!l1r! . a o ti vizare) -- ~
b) 'activ
" '.~
':'
.
c) fulger' - .' ,
'•.
~ d) elveţian,.,'
. ,.~ "
, ; ' .'
e) mixt · '(un num!r,·de runde turneu., restul' elveţian)
f) . el1m1nator1u...
'
"
g) ,cores.pondf!nţ!
.'
'
.
'.
8._ :Frecventa ,
, .,.
a) număT; de mut~ri " pe or!
b) număr de mut~r1 'la primul control
. _
,"
c) .număr 'ore de joc pînl la prima între:t"J.!pere
' d) durata reuniunilor .de intrerupte" ,
9.: Condiţii ' de o.azare . şi : se'rvire~ lIleSei ' ,
- '
a) baremul pentru cazare, adresa ' ş1 de~irea unităţii
de ' cazare .• ' ,
'>.
•
. '
,
'.
_
.
b1 baremul pen:tru masli, ' adresr;l Ş'i ' denumirea 'cantinei
',10. Sala de: joc •
."
'
~-

- :";"-~

"

• '

>' , , ' . .

;

,

,''-' "

1. ..

.

~.

~

EI.) denumirea "

; ":.•.• ; ..,.-.....

. b) adresa
11.

'

. ,.

D1v~rse

"

,

- âacă se as1~rli condiţii asemăn!t~~e ' ş1 pentru membrii
de familie sau nu,
'
.
- dacă se organizeaz! excursi1 în t1mpuî liber
. . sau ,~u,
.
Capitolul III-'PROGRMmcrL DE JOC
.
•
1. Perioada , de desfăşurare pentru fiecare etap~
2.1Tumărul de runde . pentru ffecaJ;'e etap~
_ 3., Data şi ora şedinţei tehn1ce ~ '
4. Data ş1 ora fiecărei runde ,
,
5. "Data şi ' ora zi1e~or pentru intrerupte
,
6. Data şi ora şedinţei festive, de inchidere :
. "
...
..'
"
' "
, Capitolul IT - PARTICIPANTI
l~ Cine poate participa 1a· ~iec~e . etap~
. 2. Condiţii pentru înscr.iere
..
a) cerere ..de insCrierEr '( în care ' s~ se merr~:f. oţleze în baza
cărui criter1u are drept de participare) .
.
' b} achitarea taxei de participare (cuantumul ei) s au ~
, taxei de : viză anu'ală ' ' ' ' ' ,
,
c) ~ pr.ezeptareâ carnetului de 'legitimare.
d) depunerea inv-entarului de ' joc (ceas, tablă, ' p:i"ese)
Bumărul"şi ..-c6litatea în'$Oţi torilor' 'ac.m1ş1
. . . "
<

:'.3.

_.

"

a)

': .

cO,Ilducăton "

'b )' deleg~ţi ~~ţ1t'0Î"1',,A} antrenor;L' -:
. _.
..
~

~

..

<1,

. - : : , , , : ....

'

I

•

•

.l :

...

~.',' ;.~ ~'~;~ ~~.~,~ :~~';~';;~'~~:'~';:~ .
'

. . . ~- ~

~I_.~~. :..

..

•

4.

Num~rlĂl

a) etap ~t
u
b) grupa

partic ipa.'1 ~ilor in fiecare

..•..

c) s e.ri e

d) ec h ipă

Cauitolul 1f
1.
2.
3.
4.

DISCRIERE
Pe!ltr:.o. f ie:: are etapă; grupă, serie
Pentru reţinerea locurilor de cazare şi masă
?entru p:lrticipare fără asig'.l.rarea reţinerii locurilor
Pentru participare la excursii

- TElli.:';:;:;E D3

Capitolul VI - CRITERII DE 'STABILIRE A REZULT ATELOR
1. Nu:r.ărul de puncte acordate pentru' fiecare
. a) partidă (individual: 1; 1/2; o)
.
.
b) meci (echipe : l; 2; l sau 2; 1; O sau suma punctelor
de la fiec p.re masă etc.)
2. Departajarea egalităţilor .
'.
.
a) pentru primul loc (victorie directă, punctajul Sonneborn
sau Bucholtz, numărul de 'lictori!, categoria, CIV-ul,
baraj)
.
.
.
...
b) pentru locurile următoare (aceleaşi criterii, numai
unele din ele, alte .criterii) .
Caoitolul VII - ARBITRAJUL
1. Cine deleagă arbitrii pentru fiecare etapă
a) şeful de brigadă.
b) ceilalţi arbltrii
2. Dacă arbitrii preiau unle din atribuţiile organizatorilor
şi care anume.
.
.
}. Definirea precisil a "prezenţei" in sala de concurs şi la
masa de joc in cadrul primelor 60 de minute :
a) albul să aibă efectuată o mutare pe tablă
b) negrul să aibă şi el efectuată mutarea de răspuns sau
să fie prezent la masa de joc dacă albul nu a mutat
4. ' Definirea precisă a crizei de timp.
5. Precizarea obligativităţii permisiunii arbitrului pentru
..
a putea părăsii· sala de joc.
6. Enumerarea prerogativelor ac.ordate arbitrilor.
7. Obligaţiile arbitrilor faţă de organizatori.
Capitolul VIII - CALSIFICARI
1. Specificarea categoriilor ce pot fi obţinute
2. Posibilităţi de obţjnerea coeficienţilor
a) CTI
b) ELO

Capitolul IX · - TITLURI SI PREMII
1. Specificarea eta,elor, grupelor sau seriilor la care se
acord~ premii.
2. Ce titlu se acordă la etapa finală.
3. Cuantumul şi natura premiilor pentru fiecare loc in par~e.
4. Cupe, plachete, diplome
Capitolul X - DISPOZITII DIVERSE
1. Neva1idarea inscrierilor pentru :
a) neincadrarea în criteriile care dau dreptul de partiCipare la competiţia respectiv~

.. / ..

-

2.
~.

4.

5.

6.
1.
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neca11t1carea din faza ' 1~!er1oară
- depăşirea termenului de ' inscrier~
b) nadepuneraa 1nventarului de joc. (ceas, tablă, piese)
. c) lipsa carnetului da legiti.lllare ·
d) lipsa V1z'H ~ale"
.'.
a) neach1tarea taxei de.participare
Interzicerea !umatului în sela de joc.
Cine asigură amenajarea sălii de concurs.
Asigurarea unor s~li speciale pentru analize.
Precizări referitoare la retrageri şi . eliminări.
Recomandări pentru alegerea unui juriu de. apel.
Procc~Lt:;;,a ~tăr11 şi rezolvării cor.t.asta1jiilo!' •

-

.

.

-

.'

----=--=--==-==:

'.'
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.FEDEIATIA ROMANA DE SAH

Viza

Colegiul Central de arbitri
Data __________________

~

RAPORT DE ARBITRAJ

1.

Den~re a

competiţiei

__________________________________________

~

2 . Etal>a (raza)

3. Perloada de
4

y

5.

LocUil. de

desf~şurar e

deaf!!.şurare

______________________________________

~--

- sala ____________________________"--_____

Partic i p anţ i

5.1 . Neprezent!!.ri ______________________ ____________________

5.2. Inlocuri ________________________________________________

5.7. Retrager1 (motivul )

•
6 . Oondi

ţ ii

de joc ________________

7• .Comportarea

~

__________________________

participanţilor (disciplin!!.,incidente,contestaţii)

.. / ..

. 35'

8. ..

Decizii,

sanoţiuni

______________

~

_ _ _ _ _ __

9. Apreoieri,oonoluzii,propuneri _____________________________________

10. Alte probl eme ne speoifi cate 10 formular ___________________________

No t ~

1.Dac~ spaţiul

unor rubrici nu e s te sutieiant, se vor
f oi suplimentare i
.
•
2 . La r aportul de arbitraj se vor ad~uga formularele ou
rezultate 130licitateprin reglementarile feder aţ i ei , '
precum ş i contest aţ iile cu deci zii le arbi~lor 10
original.
adăuga

Arbitri.
Numele ş i prenumele

(ci teţ )

Semnatura,

.Data oomplet l1rii _____,...-

......

