
Pentru desfășurarea acestui concurs vom folosi 2 site-uri și anume: 

1) https://chess-results.com   - pentru a afla date despre concurs, în special 

lista de start și rundele (pairings) (cu cine jucați) 

2) https://lichess.org  - pentru a juca partidele 

Vom mai folosi și grupul de pe WhatsApp:  Cupa Kolping  

 

1) Cum aflați cu cine jucați și cu ce culoare? 
Aceste informații le găsiți pe site-ul https://chess-results.com în felul 

următor: 

- Selectați federația ROU din tabelul cu țări 

 
- Selectați din lista de concursuri  Cupa Kolping Sah Rapid ONLINE 

12.12.2020 Fara Taxa pot participa sahisti din Romania in limita a 100 

locuri nascuti dupa 01.01.2004 si studenti  

- Va apărea lista de start (Starting rank) și selectați runda în curs (de 

exemplu pentru runda 1 selectați Rd.1) 
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https://lichess.org/
https://chess-results.com/
https://chess-results.com/tnr540413.aspx?lan=1
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Jucătorii din coloana din stanga vor juca cu culoarea albă, iar cei din dreapta cu 

culoarea neagră. 

2) Cum jucăm partida? 
Partida se va juca pe site-ul https://lichess.org   

Pentru a juca trebuie să fiți autentificați cu username-ul comunicat la 

înscrierea în concurs. 

Dacă aveți culoarea albă va trebui să faceți o provocare către jucătorul 

cu negrul. 

Dacă aveți culoarea neagră trebuie să vă autentificați și să așteptați 

provocarea. 

 

Cum se face provocarea? 

 

În colțul din dreapta sus apăsați butonul cu lupa 

 
 

Introduceți username-ul adversarului dvs. (care se află între paranteze) 

Noi vom folosi ca și exemplu pe jucătorul ”Capablanstein”. 

 
 

Faceți click pe nume și astfel veți intra pe profilul adversarului. 

 
 

În partea dreaptă, apăsați butonul cu săbii încrucișate (de lângă butonul 

cu televizorul) 

 

https://lichess.org/


Va apărea un meniu pe care îl veți seta ca și în poza de mai jos: 

- Varianta: Standard 

- Controlul de timp: Sah Rapid 

- Timpul de gândire:  Minute/jucător: 10 Adaos de timp în secunde: 5 

- OFICIAL 

Vă rugăm să fiți atenți  la următoarele: 

Timpul de gândire (care se setează prin deplasarea la stanga sau la 

dreapta a butonului). 

De asemenea vă rugăm să selectați butonul OFICIAL . 

La sfârșit apăsați butonul cu REGELE ALB 

.   

Dacă se constată că provocarea a fost făcută greșit jucătorul care a 

făcut-o va pierde partida. 

 

3) Cum anunțăm rezultatul? 

Rezultatul va fi anunțat de către jucătorul care a câștigat, prin trimiterea 

unui mesaj pe grupul de WhatsApp Cupa Kolping. 



Mesajul va cuprinde numărul mesei și numele câștigătorului. 

Exemplu: ”La masa 2, Ionescu Andreea a câștigat” 

În caz de remiză ambii jucători vor anunța rezultatul prin mesaj. 

Exemplu: ”La masa 5, Popescu Alin, remiza” 

 

ATENȚIE !!! 

Programul rundelor este următorul: 

Runda 1 ora 10:00 

Runda 2 ora 11:00 

Runda 3 ora 12:00 

Runda 4 ora 15:00 

Runda 5 ora 16:00 

Runda 6 ora 17:00 

Runda 7 ora 18:00 

Începerea rundei va fi anunțată și de arbitru pe grupul WhatsApp Cupa 

Kolping. 

Din momentul anunțului aveți la dispoziție maxim 5 minute pentru a începe 

partida. 

Dacă aveți albul și nu ați făcut provocarea în 5 minute veți pierde partida! 

Dacă aveți negrul și nu ați acceptat provocarea în 5 minute veți pierde partida! 

 

ALTE  INFORMAȚII TEHNICE IMPORTANTE 

Tragerea la sorți se va efectua conform regulilor sistemului elvețian cu 

programul Swiss-Manager.  



Utilizarea motoarelor de șah pe computer și a bazelor de date în timpul 

jocului sunt strict interzise. Asistența acordată de alte persoane este de 

asemenea interzisă.  

Site-ul utilizează un software antifraudă și de securitate. 

Jucătorii găsiți că vor înșela vor fi eliminați din concurs. 

Nu există un proces de apel. Decizia arbitrului este definitivă. 

Apreciem cooperarea tuturor participanților astfel încât acest concurs să se 

desfășoare sub semnul prieteniei și corectitudinii. 

 

 

 

 

 

 

 


