
Turneul Regilor se muta la mare
Weekend-ul trecut a inceput cea de-a doua editie a Turneului International de sah, " Turneul Regilor ".
Prima editie a turneului sponsorizat de Romgaz s-a desfasurat in perioada 15-26 iunie, la Bazna, si a
deschis calea organizarii in Romania a superturneelor de sah destinate elitei mondiale. 
  
  Succesul primei editii a determinat organizatorii sa realizeze un alt eveniment de o asemenea anvergura
mondiala, completand editia din acest an cu o continuare ce are loc in perioada 3-10 august la Eforie
Nord. „Succesul de care s-a bucurat evenimentul, atat pe plan intern, cat si pe plan international au
convins organizatorii de necesitatea completarii evenimentului prin organizarea unui turneu international
open, deschis tuturor iubitorilor de sah din Romania si de peste hotare - Open romgaz, editia I - ce va
avea loc la Eforie Nord in perioada 3-10 august ", au declarat organizatorii intr-un comunicat de presa 
  
  Primul clasat, primul invitat
  
  Pentru ca este la primul pas in randul competitiilor internationale de acest gen, concursul se evidentiaza
prin cateva sectiuni noi si inovative. Astfel, primul clasat va fi invitat automat sa joace in editia de anul
viitor a Turneului Regilor – Romgaz de la Bazna. De asemenea, primele sase partide din fiecare runda
vor fi transmise integral pe internet in direct pe site-ul competitiei, www.clubulregilor.ro. Iar pentru
publicul aflat pe malul marii care nu are acces la concurs partidele vor fi transmise live prin camere web
in celelalte sali, in timp ce in afara locatiei vor fi amplasate ecrane de sase pe cinci metri, pe care va fi
transmisa competitia. 
  
  " Al doilea succes, dupa Bazna "
  
  Deschiderea evenimentului a adunat o serie de personalitati. Iakob Alexa spera intr-o reeditare a
succesului de la Bazna. „Mie imi pare foarte bine ca s-a adunat atata lume si probabil dupa cum aspectul
promite o sa fie si acesta al doilea succes din Romania a evenimentelor de acest gen din acest an, cum a
fost la Bazna acum nici doua luni. Şi ii vad aici pregatiti exceptional. Bucurestilor le doresc succes. Şi
inca o data ne face mare onoare prezenta domnului Spassky ", a spus directorul Romgaz. Nigel Freeman
reprezentantul Federatiei Internationale de Şah a laudat si el organizarea medieseana. „Sunt foarte fericit
ca sunt aici printre dumneavoastra. Şi vreau sa multumesc tuturor. As vrea sa multumesc romgaz pentru
sponsorizare, hotelului pentru loc pentru asemenea evenimente si lui Dan Pasaroiu si Dan Mitaru pentru
organizarea evenimentului. Daca ar fi la fel de bun ca cel din Bazna ar fi foarte bine ". A luat parte la
deschidere si marele campion mondial Boris Spassky. „in aceste momente sa faci un asemenea turneu si
sa faci open-ul e o mare cinste. Sper sa fie foarte bine facut acest turneu si noi vom aduce forte proaspete
", spune Boris Spassky.
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