
Federația Română de Șah
Comisia Centrală de Șah prin Corespondență

MEMORIALUL VALER VASILE DEMIAN

Comisia Centrală de Șah prin Corespondență împreună cu ICCF IM Valer-Eugen Demian 
(Canada) organizeaza un turneu internațional in memoria celui care a fost ICCF IM Valer Vasile 
Demian.

Turneul se va desfășura pe serverul ICCF și va avea 2-3 secțiuni, a câte 13-15 jucători.
Vor fi admiși max. 6-7 jucători români/secțiune, pe baza ratingului din lista 2020/4.
Timpul de control: 50 zile/10 mutări. Vacanta disponibila va fi de 45 de zile pe an 

calendaristic
Data limita pentru inscrieri: 15 Noiembrie 2020
Data de start: 15 Decembrie 2020
Secțiunea A: categoria dorita 8-9
Secțiunea B: categoria dorita 4-6
Premiile pentru locul I din fiecare secțiune precum și pentru cea mai bună partidă a 

memorialului vor fi asigurate de d-l Valer-Eugen Demian. De asemenea toți participanții vor 
primi diplome.
Organizatorii turneului memorial:

IM and IA Valer-Eugen Demian (CAN)
       SIM Miron Sferle (ROU)

Asteptam cu drag cererile de participare la acest turneu memorial si  vom face tot ce ne 
sta in putinta sa le acceptam pe toate.



DATE BIOGRAFICE

Valer Vasile Demian s-a născut la data de 15 Decembrie 1934 la Satu Mare, într-
o familie cu origini nobile, implicată direct în unirea Transilvaniei cu Romania. 
Viața sa a fost marcată de al doilea război mondial dar și de regimul comunist 
instaurat ulterior in Romania. Initial s-a refugiat cu familia la Aiud in 1942, pentru
ca apoi sa se stabileasca la Arad unde a trait toata viata cu exceptia anilor de 
studii universitare de la Cluj-Napoca. Absolvent de matematica, a predat cu 
pasiune aceasta materie la nivel de liceu pe toata durata vietii. Multi specialisti 
aradeni au pornit de la o baza solida de matematica predata de el. Capacitatea 
sa de pedagog s-a extins natural si spre sah unde elevii sai au ajuns jucatori buni 
de nivel national.

Tatal meu a invatat sahul de la bunicul care a fost un simplu amator. A jucat cu 
success la tabla incepind din anii studentiei si rezultatele nu s-au lasat asteptate. 
Cele mai bune rezultate la tabla obtinute au fost:

 Calificare si participarea la finala nationala de seniori din 1967, alaturi 
de toti marii jucatori de atunci ai Romaniei

 Cistigarea medaliei de bronz cu echipa Romaniei la Olimpiada Mondiala 
a Nevazatorilor din 1968 de la Weymouth, Anglia. Aici a obtinut si locul 
1 la masa 1 dupa un parcurs fara infringere

 De remarcat este longevitatea sa de jucator la tabla, fiind membru de 
baza (primele doua mese) in echipa Rapid Arad (divizia B) pe durata a 2 
decenii.

Jocul la corespondenta i s-a potrivit mult mai bine atit din punct de vedere al 
sanatatii mai fragile dobindite in anii de razboi, dar si al familiei careia i s-a 
dedicat trup si suflet. Rezultatele de la corespondenta au dovedit talentul sau de 
necontestat. O selectie a celor mai bune rezultate trebuie sa includa:

 Campion national al Romaniei in 1968
 Cistigarea cu echipa Romaniei a 3 editii consecutive ale Cupei Tarilor 

Latine Europa ICCF (editiile 1, 2 si 3). La editia a 3-a a fost capitanul 
jucator al echipei

 Titlul de IM ICCF in 1975
 Cistigator al Cupei Romaniei editia a 4-a (1985-1987)

Pe toata durata vietii a fost un promotor al sahului local, national si international
sub egida ICCF. A jucat la corespondenta exclusiv prin posta si si-a facut 
nenumarati prieteni pe toate meridianele. Cu unii dintre ei a tinut o legatura 
strinsa si de lunga durata cu toate dificultatile postei din acele vremuri. I-a 
considerat intotdeauna prieteni apropiati!


