3.06.2021
Change your life. Make your Move. With Kasparov

Informații de acces la ceremonia de deschidere și la competiția Superbet
Chess Classic Romania 2021, din cadrul Grand Chess Tour 2021

Ceremonia de deschiderea a competiției Superbet Chess Classic Romania

Loc de desfășurare: Face Convention Center (Piața Presei Libere, 3-5)
Data: Vineri, 4.06.2020
Program:
13.00 – Deschiderea oficială – Intervenții susținute de multiplul campion mondial, Garry Kasparov,
alături de Anca Dragu, Președintele Senatului, Michael Khodarkovsky, Director Executiv al Grand
Chess Tour, Augusta Dragic, președinte Fundația Superbet, Constantin Lupulescu, jucător (România);
Levon Aronian, jucător (Armenia) și câștigătorul etapei din România a Superbet Chess 2019
13.30 – Tragerea la sorți a jucătorilor
13.40 – Prima mutare simbolică
13.45 – Q&A cu presa
14.15-15.00 – Conferință inspirațională susținută de Garry Kasparov, cu tema „Make your move.
Change your life”
15.00 – 15.30 – Sesiuni foto și interviuri
15.30 – 17.00 – partide demonstrative cu participarea lui Garry Kasparov, a 12 copii campioni
naționali de șah, a celor 10 jucători și a altor invitați
Reguli sanitare:
Ceremonia de deschidere se va desfășura cu respectarea regulilor de protecție sanitară. Accesul se
va face pe bază de acreditare și cu dovada vaccinării, sau a prezenței anticorpilor sar-cov-2, sau a
rezultatului negativ al unui test rapid, făcut la intrare. Spațiile vor fi amenajate cu respectarea
distanței fizice dintre participanți. Masca va fi obligatorie în interior.

Acces: Începând cu ora 12.15, pentru a permite desfășurarea în timp util a procedurilor de intrare.
Cei care nu sunt vaccinați și nu au dovada prezenței anticorpilor sar-cov-2 vor fi testați înainte de a
intra. Accesul va fi permis doar dacă testul este negativ.
Transmisiuni: Ceremonia de deschidere a fost gândită ca o sărbătoare a minții educate și va fi
transmisă în direct pe site-ul www.superchess.ro și pe pagina de Facebook Superchess, precum și pe
LookSport.

Competiția Superbet Chess Classic Romania
Loc de desfășurare: Hotel Sheraton
Data: 5.06-14.06, cu o zi de odihnă pe 10.06
Program & Oportunități pentru presă:
În fiecare zi a competiției, partidele încep la ora 15.00 și se termină în jurul orei 20.00. Deschiderea
turneului și a fiecărei zile competiționale se va face printr-o primă mutare făcută de invitați speciali,
sportivi, oficiali, invitați speciali. Momentul respectiv reprezintă o oportunitate de imagine, foto și
video. În cazul în care nu puteți avea cameramani sau fotografi la eveniment, vă putem oferi noi
imagini.
Ordinea intrării în concurs va fi stabilită la Ceremonia de deschidere din 4 iunie. Concurenții vor juca
șah clasic, în sistem turneu, fiecare cu fiecare, iar câștigătorul va fi decis în urma punctajului
acumulat.
Rezultatele fiecărei zile din turneu vor fi transmise a doua zi dimineața, la prima oră, printr-un
comunicat de presă. Rezultatele întregului turneu, vor fi transmise la finalul acestuia.
Transmisiuni: În România, competiția va fi transmisă în direct de postul de televiziune LookSport. În
online și în străinătate, va putea fi urmărită pe https://grandchesstour.org/.

Detalii suplimentare: Oana.Marinescu@omavision.ro; chess@omavision.ro; 0741278737

