
 
         ACS Elisabeta Polihroniade, împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Federaţia Română de 
Şah, S.N.G.N. ROMGAZ S.A şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu organizează  finala judeţului Sibiu 
a Campionatului Naţional Şcolar de Şah „ELISABETA POLIHRONIADE”- Echipe Mixte, ediția a VII-a, 
2018 - 2019. 

         Concursul se va desfăşura pe data de 07 iunie 2019, ora 11.00, în incinta sălii de sport a 
Liceului Teoretic „AXENTE SEVER” din Mediaş. 

          

                                                

                                             

 

CAMPIONATUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE ŞAH „ELISABETA POLIHRONIADE” 
ECHIPE MIXTE 

Ediţia a VII-a, 2019 



•  Echipe formate din elevi aparţinând aceleeaşi unităţi de învăţământ din oraşele şi comunele judeţului Sibiu. 

•  Toţi elevii participanţi trebuie să fie elevi din clasele I-IV (învăţământ primar), V-VIII (învăţământ gimnazial) şi 
IX-XII (învăţământ liceal), indiferent dacă sunt sau nu legitimaţi la Federaţia Română de Şah.  

•  Echipele vor fi alcătuite din 4 elevi (pot fi şi 2 rezerve), dintre care cel puţin o fată (aceasta va juca obligatoriu pe      
masa a 4‐a). O echipă poate avea în componenţă mai multe fete.  

• Echipa clasată pe primul loc la grupa IX-XII, va fi declarată campioană judeţeană şcolară şi va primi cupă. 

• Echipele clasate pe primul loc la grupele I-IV şi V-VIII la categoria comune vor primi cupă. 

• Echipele clasate pe primul loc la grupele I-IV şi V-VIII la categoria oraşe vor primi cupă.  

• Echipa câştigătoare în meciul de baraj disputat între  echipa clasată pe primul loc la categoria comune şi 
echipa clasata pe primul loc la categoria oraşe, la grupa I-IV, va fi declarată campioană judeţeană şcolară şi 
va primi cupă. 

• Echipa câştigătoare în meciul de baraj disputat între  echipa clasată pe primul loc la categoria comune şi 
echipa clasata pe primul loc la categoria oraşe, la grupa V-VIII, va fi declarată campioană judeţeană şcolară 
şi va primi cupă. 

• Componenţii echipelor clasate pe podium vor primi medalii şi diplome. 

• Toţi participanţii, inclusiv cadrele didactice care‐i însoţesc, vor primi diplome de participare.  
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PARTICIPANŢI 

 ACS ELISABETA POLIHRONIADE 
                                 Say yes to chess 

           
Tel: 0722 921 510 
Email: contact@elisabetapolihroniade.ro 
Website: www.elisabetapolihroniade.ro 
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