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Rezumat trimis de Gianni Mastrojeni – proxy for Romania

A fost premiat olandezul Ron Langeveld, noul Campion al lumii, care a primit i o ș
tavă din argint.

AWARDS Romania: Constantin Enescu, Adrian Pantazi i Gheorghe Pepene ș
(Maestri Internazionali),  Laura Cristina Mihai (Ladies I.M.).

Executive Board ICCF 2016 – 2019. Au fost ale i:ș
Pre edinte: Eric Ruch (FRA)ș

Secretar General: Michael Millstone (USA);

Director Financiar: George Pyrich (SCO)

Director de turnee: Frank Geider (FRA)

Marketing: Andrew Dearnley (ENG)

Services Director: Austin Lockwood (WLS)

Auditor: Josef Mrkvicka (CZE)

Situa ia financiară globală a ICCF a rămas solidă i pozitivă.ț ș
Prin urmare, trezorierul George Pyrich a propus reducerea unor taxe ICCF, inclusiv  
pentru turneele invita ionale. Noua grilț ă de tarife va fi publicată i se va aplica de laș  
01.01.2016.

Propunerea ICCF 2015/1: se va renun a la titlurile feminine (LIM i LGM) i vor fi ț ș ș
introduse două titluri noi: “Correspondence Chess Expert” and 
“Correspondence Chess Master”, punctajele necesare pentru ob inerea ț
acestora vor rămâne neschimbate. Aceste două titluri noi, plus celelalte trei, vor 
putea fi ob inute în acelea i condi ii i de către bărba i i de către femei.ț ș ț ș ț ș

Propunerea 2015/3: Recunoa terea automată a titlurilor.ș
Până acum titlurile ICCF erau acordate de către responsabilul ICCF la solicitarea 
federa iilor na ionale. S-a propus ca serverul să facă automat recunoa terea ț ț ș
normelor, acordarea titlurilor precum i comunicarea către federa ii. Astfel i ș ț ș
jucătorii care nu apar in unei federa ii na ionale vor putea primi titlurile. Propunereaț ț ț  
a fost aprobată cu majoritate, dar au fost destule voturi împotrivă, inclusiv cel al lui 
Gianni.



S-a propus o sumă maximă de 1500 euro pentru implementarea pe serverul ICCF 
a sistemului Silli, sistem care permite simplificarea i reducerea duratei turneelor cuș  
un număr mare de jucători, fără a apela la cunoscutele faze preliminarii. Armando 
Silli a fost fondatorul ASIGC (Asocia ia italiană de ah prin coresponden ă).ț ș ț
Propunerea 2015/2 : Eliminarea possibilită ii pentru jucătorii noi de a juca gratuit ț
două partide. Această propunere a fost respinsă, considerând că jucătorii noi 
trebuie să aibă posibilitatea de a testa jocul pe server, gratis.
A fost aprobat în cele din urmă un calendar cât mai detaliat pentru perioada 2015-
2017, al cărui link este disponibil pe serverul ICCF.
Propunerea 2015/7: Crearea unei categorii de jucători "izola i".ț

inând cont că unele federa ii (în special din America de Sud) sunt inactive, s-a Ț ț
propus i aprobat ca jucătorii care apar in de astfel de federa ii, i care doresc să ș ț ț ș
joace, să formeze un grup care să apar ină direct de ICCF .ț
Propunerea 2015/8 : Crearea unei categorii de jucători care nu doresc să fie 
ata a i federa iei din ara lor, i care să apar ină tot direct de ICCF, propunere ș ț ț ț ș ț
făcută de ara Galilor. Propunerea vine însă în contradic ie cu articolul 13 din Ț ț
Statut care spune că membrii ICCF sunt doar organiza iile CC ale unor ări. La fel ț ț
se întâmplă în mod normal în toate sporturile din lume (de la fotbal la ciclism 
precum i la ahul la tablă), pentru fiecare ară există o asocia ie na ională care se ș ș ț ț ț
ocupă de organizarea, gestionarea i dezvoltarea sportului în cauză. Propunerea a ș
fost respinsă (8 voturi pentru, 35 împotrivă).

S-a propus ca să nu se limiteze numărul de înlocuiri atât în turneele pe echipe, cât 
i în cele individuale, atâta timp cât jucătorii în cauză nu au început partidele) iar ș

jucătorii să nu sufere nici o suspendare.
Propunerea a fost acceptată cu majoritate doar pentru turneele pe echipe.

2015/9: S-a decis cu majoritate de voturi să se men ină contribu ia de promovare ț ț
în favoarea Zonei 4 (Africa / Asia).

2015/12: S-a propus i aprobat să se ob ină un vot on-line, înainte de Congres, ș ț
pentru fiecare propunere publicată din fiecare ară care vrea să facă acest lucru în ț
avans sau care nu va avea reprezentant la Congres.

Următorul Congres ICCF va avea loc la Bremen, în Germania, în perioada 14-20 
august 2016


