
Stimati Colegi,

In numele ICCF Europa sunt fericit sa va anunt ca, in urma discutiilor la 
Congresul ICCF din Vilnius, Romania a primit invitatia de a participa la 
turneul European Team Cup.

Toti membrii federatiilor de sah prin corespondenta din Europa (zona 1) cu 
cel putin 20 de membrii sunt invitati sa se inscrie in acest eveniment, care se
va desfasura pe platforma serverului ICCF.

Fiecare federatie nationala poate inscrie o echipa, inclusiv CCSC Romania 
recunoscuta ca atare, prin amabilitatea Directorului Zona 1 Europa, domnul 
Andrey Pavlikov.

Nu se percepe taxa de inscriere.

Federatiile membre ale Zonei 1 Europa sunt invitate sa-si exprime dorinta de 
participare cel tarziu pana la 15 December 2019.

In acest turneu se joaca ca o serie de partide eliminatorii. Fiecare runda 
incepe dupa ce s-au incheiat toate partidele din runda anterioara.

Toti jucatorii trebuie sa fie membrii activi in federatiile pe care le reprezinta 
sau sa fie jucatori inregistrati pe serverul ICCF, pentru tara a carei federatie o
reprezinta pe toata durata turneului. Fiecare echipa va fi alcatuita din cel 
putin 20 de jucatori. Oricare dintre jucatori poate fi inlocuit pe durata 
turneului.

Controlul timpului se face dupa sistemul Triple-block, 302 zile 
pentru fiecare runda.

Calendarul turneului (daca vor fi 4 runde): 

Runda 1. Data de start – 1 februarie 2020.

Fiecare echipa invingatoare este promovata in runda urmatoare.

Runda 2. Data de start – 1 februarie 2021.

Fiecare echipa invingatoare este promovata in runda urmatoare.

Semifinale. Data de start – 1 februarie 2022.

Echipele invingatoare vor promova in finala, echipele pierzatoare vor juca un 
meci pentru locul trei.

Finala si meciul pentru locul 3. Data de start – 1 februarie 2023.

In cazul cand sunt trei runde, datele de start sunt – 1 februarie 2020, 1 
februarie 2021 si 1 februarie 2022.

In cazul ca numarul echipelor inscrise nu este multiplu de 2, este 
posibil ca in prima runda sa fie grupe de cate trei echipe, fiecare jucand 2 
partide simultan cu celelalte echipe din grupa.



Sa presupunem ca sunt echipele A,B si C intr-o grupa. Inseamna ca vom avea
trei meciuri planificate, A cu B, A cu C si B cu C. Echipa castigatoare a acestei
grupe este promovata in etapa viitoare.

Echipa care castiga un meci primeste 2 puncte, echipa care pierde un meci 
nu primeste puncte (zero), iar daca meciul este egal, fiecare echipa primeste
1 match point. Echipa invingatoare este desemnata dupa numarul de puncte 
obtinute. In cazul grupelor cu 2 sau 3 echipe cu acelasi numar de puncte, 
departajarea se va face dupa numarul de victorii directe obtinute de toti 
membrii echipei, ca prima optiune a regulii de „tie break”. In cazul cand 
rezultatele coincid, echipa cu ratingul cel mai mic (la data startului meciului) 
va promova in runda urmatoare.

Un ciclu complet poate dura 3 sau maxim 4 ani.

Primele trei echipe vor fi premiate cu medalii/certificate.

La inceputul primei runde, toate echipele vor primi un numar de inregistrare, 
in functie de media ratingului primilor 20 de jucatori de top care reprezinta 
federatia nationala, conform ratingurilor din lista valabila din 1 ianuarie 
2020. Acest lucru nu inseamna ca jucatorii trebuie sa fie membrii unei 
echipe. Este doar o metoda de ordonare a echipelor. 

Ideea principala este de a permite capitanilor de echipe sa decida cati 
jucatori vor fi in echipe. Dar este o conditie: nu mai putin de 20 de mese 
pentru fiecare echipa. Fiecare capitan de echipa (CT) va decide de cati 
jucatori aliniaza pentru a juca intr-un meci. Un capitan de echipa trebuie sa 
informeze Organizatorul Turneului inainte de 25 Decembrie despre 
numarul de mese cu care este pregatit sa participe la aceasta runda.

De exemplu, TC echipei A declara 40 de mese, TC echipei B declara 100 
mese. Inseamna ca meciul se va disputa la 40 de mese. Daca un TC nu 
precizeaza nici un numar inseamna ca meciul se joaca la 20 de mese. Dupa 
termenul limita de adeziune, Organizatorul Turneului informeaza ambii 
capitani de echipa (CT) despre numarul de mese la care se va juca meciul. 
Capitanul de echipa (CT) trebuie apoi sa trimita lista jucatorilor pana in 
data de 15 ianuarie 2020.

Inscrierile se vor finaliza la data de 15 ianuarie 2020. Inscrierile trebuie sa 
contina urmatoarele detalii:

 Ordinea la mese

 Numele si codul ICCF al jucatorilor

 Numele, codul ICCF si aresa de E-mail ale Capitanului de Echipa (CT).

Am raspuns afirmativ acestei invitatii pentru a se cunoaste cate echipe sunt 
pregatite sa participe in aceasta prima editie a Cupei Echipelor Europene si, 
pe baza ratingului mediu al jucatorilor Romaniei, am fost desemnati sa jucam
cu echipa Olandei. Avem termen strans pentru a comunca lista cu cel putin 



20 de jucatori, in ordinea ratingului, cu cat mai mare cu atat mai onoranta va
fi prezenta in aceasta competitie.

Va sunt recunoscator daca imi veti transmite parerile si eventual acceptul de 
a fi inclusi in echipa Romaniei pentru aceasta competitie.

Cu stima,

Sebastian ANDREICA-NAVRUC

Delegat ICCF pentru CCSC Romania


