
CAMPIONATUL EUROPEAN WEBSERVER
Conform deciziilor luate la Congresul ICCF din 2013, Cracovia, Campionatul 
European WS va avea urmatoarele faze:

- Open round
- Preliminarii
- Semifinale
- Turneul Candidatilor 
- Finala. 

CAMPIONATUL EUROPEAN WS – OPEN ROUND
Grupele acestei faze se formeaza permanent, sunt compuse din 7 jucatori, deci 
se vor juca 6 partide. 
In aceasta faza au drept de joc:

- jucatorii nou veniti in ICCF sau jucatorii fara rating;
- jucatorii avand un rating <2100 la momentul inscrierii.

Castigatorul unei grupe din aceasta faza are drept de joc in faza a doua, 
Preliminarii, indiferent de rating.
Inscrierile se pot face:

- prin intermediul organizatorului CCSC (cu plata taxei de 5 euro, in lei, in 
contul Federatiei)

- prin Direct Entry, (cu plata taxei de 6 euro prin PayPal), daca jucatorii au 
viza anuala la zi, http://www.iccf-webchess.com/EventEntry.aspx?
id=14007.

Regulamentul in engleza: 
http://www.iccf-europa.com/news/euwsch2014.htm

CAMPIONATUL EUROPEAN WS – PRELIMINARII
Preliminariile sunt al doilea nivel al Campionatul european WS.
Grupele acestei faze se formeaza permanent, sunt compuse din 11 jucatori, 
deci se joaca 10 partide. 
In aceasta faza au drept de joc:

- jucatorii avand un rating intre 2100 si 2299 la momentul inscrierii;
- castigatorii unei grupe Open;
- jucatorii nominalizati de CCSC, care au rating <2100, dar au o forta de joc 

corespunzatoare nivelului Preliminariilor.
Primii doi clasati au drept de joc in faza a treia, Semifinale, indiferent de rating.
Inscrierile se pot face:

- prin intermediul organizatorului CCSC (cu plata taxei de 8 euro, in lei, in 
contul Federatiei) 

http://www.iccf-europa.com/news/euwsch2014.htm
http://www.iccf-webchess.com/EventEntry.aspx?id=14007
http://www.iccf-webchess.com/EventEntry.aspx?id=14007


Regulamentul in engleza: 
http://www.iccf-europa.com/news/euwsch_prel2014.htm

CAMPIONATUL EUROPEAN WS – SEMIFINALE
Semifinalele reprezintă al treilea nivel al Campionatul european WS individual.
Primii doi clasați din fiecare grupă semifinală obțin drept de joc CE WS Turneul 
Candidaților, indiferent de rating.
În funcție de numărul jucătorilor înscriși, grupele semifinale vor fi compuse din 
11-13-15-17 jucători. Startul are loc o singură dată pe an, pentru 2014 data de 
start preconizată este 20 septembrie. Sunt permise intrări multiple.
Taxa de participare este de 26 euro/grupă și se achită în contul FR Șah, în lei la 
cursul zilei. Înscrierile se fac prin intermediul organizatorului CCSC, Stănescu 
Teodor-Adrian, la adresa de mail adrianstanescu_1877@yahoo.com, până la 
data de 8 septembrie 2014. Tot pe adresa domnului Adrian Stănescu se trimite 
și copia/scan dovezii de plată a taxei. 
În aceste semifinale au drept de joc:
a) jucătorii avand un rating între 2300 și 2499 la momentul înscrierii;
b) primii doi clasați din grupele CE WS Preliminarii, indiferent de rating
c) jucătorii care au realizat minim 45% în grupele anterioare din Turneul 

Candidaților, dar nu s-au calificat în finală;
d) jucătorii care au realizat minim 55% în grupele anterioare din CE WS 

Semifinals, dar nu s-au calificat în Turneul Candidaților;
e) primii doi clasați din European WS Master Class care au avut startul în 

2011-2013..

CAMPIONATUL EUROPEAN WS – TURNEUL CANDIDATILOR
Turneul Candidatilor este al patrulea nivel al Campionatul european WS.
Grupele acestei faze sunt compuse de preferinta din 13 jucatori, dar este 
posibil sa aiba si 11, 15 sau 17 jucatori.
Startul are loc o singura data pe an, in 15 martie.
In aceasta faza au drept de joc:

a) jucatorii cu un rating +2500 la momentul inscrierii;
b) jucatorii care au titlul ICCF-GM;
c) SIM cu rating +2400, in momentul inscrierii;
d) IM cu rating +2450, in momentul inscrierii;
e) primii doi clasati din grupele Semifinale, indiferent de rating;
f) jucatorii care au realizat minim 45% in Finalele anterioare, daca nu au 

obtinut o calificare superioara;
g) jucatorii care au realizat minim 55% in Turneul Candidatilor, daca nu au 

obtinut o calificare superioara;
Primi doi clasati au drept de joc in Finala Campionatului European WS.

mailto:adrianstanescu_1877@yahoo.com
http://www.iccf-europa.com/news/euwsch_prel2014.htm


Inscrierile se pot face:
prin intermediul organizatorului CCSC (cu plata taxei de 16 euro, in lei, in 
contul Federatiei).

Data limita pentru inscriere este 15 februarie 2014. 
Regulamentul in engleza:
http://www.iccf-europa.com/news/euwsch_ct2014.htm

http://www.iccf-europa.com/news/euwsch_ct2014.htm

