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                                                    INVITATIE 
 
  Universitatea de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara prin Clubul Sportiv Studentesc Medicina 
Timisoara,in colaborare cu Consiliul Local Timisoara si Asociatia Judeteana de Sah Timis organizeaza : 
                        MEMORIALUL “PIUS BRANZEU” 2012  - open general international in perioada 10-16 decembrie 
2012  
       care se va desfasura dupa urmatorul program : 

 Deschiderea festiva – luni,10 decembrie 2012,ora 15:00; 

 Runda I – luni,10 decembrie 2012,ora 16:00; 

 Runda II – marti,11 decembrie 2012  , ora 16:00; 

 Runda III – miercuri,12 decembrie 2012 , ora 9:00; 

 Runda IV – miercuri, 12 decembrie 2012, ora 16:00 ; 

 Runda V – joi,13 decembrie 2012 , ora 16:00 ; 

 Runda VI – vineri,14 decembrie 2012 , ora 9:00 ; 

 Runda VII – vineri,14 decembrie 2012 , ora 16:00 ; 

 Runda VIII – sambata , 15 decembrie 2012 , ora 16:00 ; 

 Runda IX – duminica,16 decembrie 2012, ora 10:00 ; 

 Festivitatea de premiere – duminica,16 decembrie 2012 ,ora 15:00 . 
 

RITMUL DE JOC : 1,30 H pentru 40 mutari + 30 minute activizare + 30 sec./mutare. 
PREMII GENERAL : Locul I  -  4000 lei ; Locul II  - 2500 lei ; Locul III – 1500 lei ; 

Locul IV  - 1200 lei ; Locul V – 1000 lei ; Locul VI – 800 lei ; Locul VII – 700 lei ; Locul VIII – 600 lei . 
PREMII FEMININ :  Locul I – 1500 lei ; Locul II – 1200 lei ; Locul III – 1000 lei ;Locul IV – 800 lei ; Locul V – 

600 lei. 
PREMII SPECIALE : Primul jucator sub 2200 ELO – 300 lei ;Primul jucator sub 2000 ELO – 300 lei ;Primul 

jucator sub 1800 ELO – 300 lei ; Primul jucator sub 1600 ELO – 300 lei ;Primul junior sub 18 ani – 300 lei ;Prima 
junioara sub 18 ani – 300 lei ;Primul junior sub 14 ani – 300 lei ;Primul junior sub 12 ani – 300 lei . 
Premiile peste 600 lei sunt impozabile,conform legislatiei in vigoare. 

TAXA DE PARTICIPARE : 60 lei / participant , 50 lei / junior pana in 14 ani si pensionari. Pentru Marii 
Maestrii este gratuit. 

LOCATIE :  sala Clubului  Studentilor Medicinisti din cadrul caminului studentesc 1-2 situat in Timisoara,P-
ta Eftimie Murgu,nr.3A,jud.Timis. 

CAZAREA SI MASA:  Hotel Roma (Str.Alexandru Vaida Voievod,nr.4,Timisoara ,jud.Timis –in Complexul 
Studentesc).  Pretul unei zile de cazare pentru o persoana este de 50 lei / zi (TVA inclus) fara masa  sau 77 lei / zi 
pentru o persoana cu cazare  (45lei/persoana +  3 mese  servite(mic dejun,pranz,cina) . Pretul micului dejun este de 
10 lei / persoana /zi , meniul zilei este 12 lei/persoana/zi (TVA inclus) si cina este 10 lei/persoana/zi .Orice alt 
produs care nu se regaseste in meniul zilei se va plati separat. Plata serviciilor se va face in numerar sau cu ordin de 
plata pe baza facturii emise de prestatorul de servicii de cazare si masa.Rezervarile se fac pana cel tarziu in data de 
25 noiembrie 2012,dupa aceasta data nu garantam disponibilitatea camerelor libere in aceasta unitate de cazare. 

INFORMATII :  pentru competitie,cazare,masa,diverse   – tel.0723 354 647 – Marasescu Ioan,director 
Clubul  Sportiv Studentesc Medicina Timisoara. 
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