Campionatul de Șah al Facultății de Drept, Universitatea din București
Ediția 1
Facultatea de Drept, Universitatea din București și Asociația Studenților în Drept anunță
desfășurarea acestui turneu în perioada 12-14 aprilie 2021. Competiția este accesibilă tuturor
iubitorilor șahului din cadrul facultății - studenți, masteranzi, doctoranzi, cadre didactice.

1. Organizarea
Facultatea de Drept, Universitatea din București prin clubul DREPT UNIBUC deschis pe
serverul www.chess.com este organizatorul oficial al acestor turnee. Competiția se
desfășoară pe secțiunea Blitz.
Locul desfășurării este serverul Chess.com, platforma pentru șahul online accesibilă de pe
orice dispozitiv care poate deschide o pagina web sau prin aplicații mobile. Jocul se
desfășoară în timp real în zona Live a acestei platforme: www.chess.com/live .
Regulile șahului, sistemul de joc, timpul de gândire, împerecherile, deciziile privind
rezultatele partidelor și clasamentele finale, sunt cele ale FIDE și chess.com.

2.
Participarea
Participanții au obligația să creeze un cont chess.com (care se poate crea gratuit aici:
www.chess.com/register) OBLIGATORIU cu adresa instituțională (terminația
drept.unibuc.ro), chiar dacă participantul deține un alt cont cu o altă adresă, precum și să
cunoască și să respecte Termenii și Condițiile serverului. Dispozitivul (de exemplu:
calculator, mobil, tabletă) dotat cu internet este în grija exclusivă a jucătorului.
Organizatorii nu sunt responsabili de problemele care intervin la aceste dispozitive sau
calitatea conexiunii la internet.
Ulterior creării acestui cont, participanții trebuie să completeze următorul formular:
https://forms.gle/L4TZGoLD16fgw7pEA cel târziu la data de 7 aprilie 2021.

3.
Înscrierea
Organizatorul setează turneele în zona Live. Pentru a vedea aceste turnee în listă,
participanții se vor înscrie în “DREPT UNIBUC”
(https://www.chess.com/club/drept-unibuc).
Conform procedurilor de pe server, înscrierea în fiecare turneu este posibilă începând cu o
oră înainte de startul primei runde. Se poate intra și după startul turneului, cu zero puncte
pentru rundele nejucate. Ieșirea anticipată din turneu este definitivă.
Organizatorii vor publica și link-ul direct al turneului, prin care se poate ajunge în zona
Live, chiar în turneul promovat, prin apăsarea butonului “Join” de alăturare/înscriere în
turneu.

4.
Sistemul de joc
Va fi organizat un turneu în sistem elvețian.
(https://support.chess.com/article/758-what-is-a-swiss-tournament).
Timpul de gândire la Blitz este de 5 minute pentru toată partida, alocate fiecărui jucător, la
care se adaugă un increment de 5 secunde pentru fiecare mutare efectuată, începând cu prima
mutare (5+5).

Perechile sunt stabilite prin algoritmul Chess.com bazat pe respectarea condițiilor FIDE
Swiss. Pozițiile în clasament în caz de egalitate de puncte sunt stabilite prin Sonneborn Berger
(https://en.wikipedia.org/wiki/Sonneborn%E2%80%93Berger_score).
Toate problemele legate de acordarea remizelor în situații bine cunoscute sunt în sarcina
serverului și sunt detectate automat, de exemplu: regula celor 50 de mutări, repetarea de 3 ori
a poziției, sau diverse finaluri acceptate ca fiind remiză forțată.

5.
Programul de joc
Turneul va începe la 12/04/2021, orele 10:00 (dacă nu se anunță altfel de către organizatori)
și se va încheia după finalizarea tuturor rundelor de joc, moment la care se va forma și
clasamentul final, așa cum rezultă rundele de joc. Numărul rundelor de joc va fi stabilit
ulterior definitivării înscrierilor, în funcție de numărul participanților. Ulterior, va avea loc
anunțarea podiumului (câștigătorului) de către cadrul didactic coordonator, prin intermediul
apelului Google Meet, utilizat la supraveghere.

6.
Fair Play
Acesta este termenul care se referă la mai multe nereguli, între care și jocul asistat. Este cu
desăvârșire interzis orice ajutor în timpul jocului. Chess.com a dezvoltat un sofisticat sistem
și o serie de proceduri la care participă specialiști. Prin înregistrarea pe server, sunteți obligați
să respectați condițiile, iar deciziile în privința conturilor care sunt semnalate de către
chess.com ca fiind în afara cadrului de joc acceptat, sunt finale și vor fi aplicate și de către
organizatorii acestor campionate.
Suplimentar, în vederea asigurării respectării condițiilor, participanții trebuie să se conecteze
la apelul în vederea supravegherii audio-video pe Google Meet.
7.
Recompense și titluri acordate
Câștigătorul este declarat Campion al Turneului online Blitz al Facultății de Drept ediția 1.
Facultatea va acorda diplome trimise prin mijloc electronic primilor 3 clasați, precum și
premii care vor consta in produse specifice al cărui cuantum va fi anunțat în perioada
următoare.
8.
Alte dispoziții
Orice problemă tehnică datorată serverului (așa zisa "cădere" a serverului) care întrerupe
turneul, va fi tratată astfel: turneu valabil dacă s-au jucat 7 runde.
Pentru orice fel de informații suplimentare, organizatorii pot fi contactați la adresa de
email campionat.sah@drept.unibuc.ro.

