
Invitație 
 

Cupa Viorel Arșinoaia 
Ediția I 

 

 Organizatori: Clubul de Go Walter Schmidt Timișoara, susținut de Primăria 

Municipiului Timișoara, în parteneriat cu Clubul Sportiv Giroc-Chișoda, susținut de către 

Primăria Giroc (care va oferi premiile pentru open-ul desfășurat în paralel) 

Perioada: 4-5 noiembrie 2017 

 Loc de desfășurare: Hotel-Restaurant Trio, Comuna Giroc 

 Participanți: copii și juniori până în 20 ani (născuți 1997 sau după) 

 Sistem de desfășurare: 6 runde, MacMahon, reguli japoneze, Komi 6,5 

Timp de joc: 20 minute de jucător + byoyomi canadian 5 min / 10 piese sau 

byoyomi japonez 3 x 30 sec / mutare 

Departajare: SOS si SOSOS 

 PREMII – în bani, cupe, medalii, în valoare totală de 2500 lei. Vom stabili câteva 
categorii de vârstă, în funcție de participanți, la care vom premia locul I, dar vom oferi 
și premii în funcție de numărul de victorii. Premiile nu vor fi cumulabile.  
 Cazare și masă: 90 lei / zi de persoană, 3 mese, camere cu 2 sau 3 paturi.  

 Sosirea participanților: cei care participă la cantonament vor sosi miercuri sau joi, 

adică 1-2 noiembrie. Cei care participă doar la concurs se pot caza vineri sau sâmbătă.  

 Înscriere: prin e-mail sau sâmbătă 4 noiembrie, la Hotel Trio, între orele 9 și 10.  

Rezervarea cazării: prin e-mail, termen limită 25 octombrie 2017.   

Prima rundă: sâmbătă 4 noiembrie, orele 10.30 

Premierea: duminică 5 noiembrie orele 14.30 

 Contact: 0741655552 – Zamfir Moldovan, zamfir.moldovan@gmail.com 

 

PRECIZĂRI 
  

  Comuna Giroc se află la limita de sud a Timișoarei, la circa 10 minute cu mașina 
de la zona Stadion, Spital Județean. Am ales Hotelul Trio, datorită bunelor colaborări 
anterioare de la competițiile de șah, precum și pentru cele câteva avantaje pe care ni le 
oferă: o sală de conferințe, două săli pentru competiții, bucătărie bună (fac și pizza 
excelentă, lucru important pentru copii), preț convenabil, sunt înscriși în SEAP, locația 
este decentă, aproape de intrarea în Giroc, la mică distanță de primărie, biserică, parcul 
pentru copii, minimarket, farmacie, ieșirea spre Timișoara.   

Am stabilit un timp mai redus de gândire, nu numai pentru că este vorba despre 
copii și juniori, dar și pentru că ne dorim să facem șase runde, nu cinci.   
 În paralel cu turneul de juniori, se va desfășura un open de seniori: Trio Giroc. 
Openul desfășurat în paralel va avea 5 runde, timp de joc 30 minute + byoyomi.  
 În zilele premergătoare competiției, joi 2 noiembrie și vineri 3 noiembrie, se va 
desfășura tot la Hotel Trio un cantonament, al cărui coordonator și lector principal va 
fi Cătălin Țăranu, antrenor federal. În afară de lotul de performanță, se va forma o 
grupă care va lucra nu numai cu domnul Cătălin Țăranu, ci și cu lectori voluntari, din 
județul Timiș și dintre instructorii / antrenorii care vin la cantonament.   


