FEDERATIA ROMANA DE SAH
COMISIA CENTRALA DE SAH PRIN CORESPONDENTA
RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2014
Rezumatul raportului
Jucătorii români au obținut în anul 2014 5 titluri internaționale, astfel: 3 titlu de maestru
internațional senior ( SIM) și 2 titluri de maestru internațional (IM).
Însă pentru echipele naționale anul 2014 nu a fost unul prea reușit, deoarece au ratat calificarea
în finala Olimpiadei ICCF precum și în finala Campionatului european.
Concursuri interne organizate în cursul anului 2014 =8. Din păcate, nu am avut competiții
interne destinate numai juniorilor sau numai femeilor.
Număr total sportivi = cca 180, dintre care cca 20 mai joacă încă numai prin poștă;
Îmbucurător este faptul că în cursul anului 2014 s-au alăturat șahului prin corespondență
un număr de 15 de șahiști, majoritatea fiind totodată jucători la practic.
Din păcate, numărul femeilor participante la concursuri este încă destul de mic, în prezent
sunt active 7 femei;
Număr sportivi în competițiile naționale = cca 120;
Număr sportivi care joacă în concursuri internaționale = cca 120;
Un sportiv joacă simultan în medie în 3 concursuri iar durata medie a unui concurs este de
1,5-2 ani;
Un număr de 6 echipe naționale participă în competiții organizate de ICCF: 3 la Olimpiade,
2 în Campionatul European, 1 în Cupa Țărilor Latine. Număr sportivi selecționați în loturile
naționale = cca 25, în acest număr nu intră și selecționările din meciurile amicale interțări,
unde participarea este foarte numeroasă;
Număr arbitri în evidență = 10. Jucătorii se pregătesc individual, principalele surse de
documentare (Ebook-uri, baze cu partide, cărți, reviste) se obțin prin internet sau prin
abonamente personale.
Colaborarea cu FR Șah precum și cu ICCF poate fi apreciată ca bună.
Popularizarea rezultatelor și concursurilor s-a făcut prin site-ul Federației, www.frsah.ro,
pe site-ul colegului Epure Cristian, http://www.eciromsystem.com/ccsc/, cât și prin revista ȘAH,
redactor șef Mircea Pavlov.

I. PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE INTERNAȚIONALE
1. Echipele naționale.
Și în acest an echipele naționale ale României au participat la competițiile
organizate sub egida ICCF. Iată o scurtă prezentare a acestora.
Finala Olimpiadei 18, cea mai tare competiție de șah prin corespondență din
lume, se apropie de final. Primele trei locuri sunt disputate de Germania, Slovenia
și Rusia. România a aliniat una dintre cele mai puternice echipe, rating
mediu=2543, și își dispută locurile 9-10 cu Israelul, având deocamdată 32p (-6) și 2
partide neterminate. GM Florin Șerban și-a onorat cartea de vizită cu o
performanță de excepție, 7,5p/12 (+3). Ținând cont de faptul că are poziție
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câștigată în ultima partidă neterminată, putem anticipa că Florin va câștiga detașat
turneul de la prima masă. Trebuie subliniat că turneul de la masa 1 este unul foarte
puternic, de cat. 14, cu 12 GM și 1 SIM. SIM Cristian Ion Epure la masa 5 a încheiat
și el pe plus (+1), iar SIM Boris Gusan pe masa 3 a remizat toate cele 12 partide. Sub
așteptări este rezultatul campionului mondial IECG SIM Cornel Matei (-2). Din
păcate, la mesele 2 și 4, SIM Liviu Neagu (-4) și, respectiv, GM Costel Voiculescu (-3)
au obținut rezultate foarte slabe, o posibilă cauză ar putea fi numărul prea mare de
partide jucate simultan.
Semifinala 3 a Olimpiadei a 19-a s-a desfășurat prin poștă, competiția nu s-a
încheiat încă, dar echipa României și-a încheiat toate partidele și va termina pe
locul 5 din 8 cu 29p (+2). Rezultatele au fost obținute astfel: Sferle Miron 8p (+2),
SIM Epure Cristian Ion 7,5p (+1), IM Dabija Mircea 8,5p (+3) și MN Baltă Mihai 5p (4).
Din cauza rezultatului mediocru de la masa 3 al lui Zsolt Karacsony, echipa
participantă la Semifinala 5 a Olimpiadei 20 a terminat pe locul 4 cu 30p (+6), loc
care nu asigură calificarea pentru finală. Punctele au fost adunate de IM FIDE
Ghindă Mihai Viorel 4,5/9, SIM Ciucurel Sorin 5p (+1), SIM Karacsony Zsolt 2,5p (-4),
SIM Florea Mihai 6p (+3) IM Câmpian Cristian 6p (+3), MN Becșenescu Florin 6p
(+3).
Finala Campionatului European ed. a 8-a, cu data de start 1.02.2012, s-a
încheiat în cursul lunii august 2014. Configurația completă a clasamentului:
1.Suedia 56p (+16) 2.Italia 54 (+12/team results=20) 3.Rusia 54 (+12/18) 4.Elveția
49,5 (+3/15) 5.Slovacia 49,5 (+3/14) 6.Slovenia 48,5 (+1/13) 7.Germania 48,5p
(+1/10) 8.Belarus 47,5 (-1) 9.România 46,5 (-3) 10.Cehia 46 (-4) 11.Estonia 42,5 (11) 12.Anglia 41 (-14) 13.Croația 40,5 (-15).
Punctajele jucătorilor noștri au fost următoarele: M1.GM Șerban Florin 6,5
(+1) M2.SIM Neagu Liviu 6p (0) M3.SIM Matei Cornel 6,5p (+1) M4.SIM Moise
Octavian 5,5p (-1) M5.SIM Florea Mihai 6,5p (+1) M6.IM Zărnescu Marius 6p (0)
M7.GM Voiculescu Costel 7p (+2) M8.Karacsony Elemer 2,5p (-7). Din păcate,
rezultatul foarte slab de la ultima masă a tras mult în urmă echipa noastră. Cu un
rezultat normal pe această masă, România ar fi ocupat locul 4-5. Această
contraperformanță este cu atât mai inexplicabilă, cu cât Elemer Karacsony a fost
cel care a contribuit decisiv la calificarea în această finală, cu un rezultat de
excepție, +6.
O altă echipă națională a jucat în Semifinala 2 a Campionatului european ed.
9 obținând 47,5p (+7), punctaj cu care s-a clasat pe locul 4 din 11, fără a obține
calificarea în Finala 9. Iată jucătorii precum și punctajul acestora, în ordinea
meselor. M1.SIM Sferle Miron 6p (+1), M2.SIM Moise Octavian 5p (-1), M3.IM
Florea Mihai 5,5p (0), M4.Bucur Mircea 5,5 (0), M5.IM Zărnescu Marius 6p (+1)
M6.Oprișor Răzvan 6p (+1) M7.Câmpian Cristian 7p (+3) M8.Becșenescu Florin 6,5p
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(+2). Cel mai bune rezultate ale echipei au aparținut maeștrilor Cristian Câmpian
din Cluj și Florin Becșenescu din Rm.Vâlcea.
La sfârșitul lunii mai a.c. a început ediția a X-a a Campionatului european, la startul
căreia s-au aliniat 32 de echipe naționale. Acestea au fost repartizate în trei grupe
semifinale. Echipa României va juca în grupa a 2-a, alături de alte 10 echipe,
reprezentând: Lituania, Ucraina, Danemarca, Scoția, Olanda, Bulgaria, Portugalia,
Turcia, Estonia și Belgia. Iată și componența echipei noastre, în ordinea meselor:
M1.FIDE IM Ghindă Mihai Viorel M2.SIM Florea Mihai M3.SIM Epure Cristian-Ion
M4.SIM Ciucurel Sorin Marius M5.M Becșenescu Florin M6.SIM Moise Octavian
M7.M Pantazi Adrian M8.IM Zărnescu Marius, căpitan de echipă SIM Miron Sferle.
O altă competiție de tradiție este Cupa Latină, unde Romania a câștigat
primele 3 ediții europene. O primă ediție a Cupei Latine Mondiale, cu startul în
18.03.2012, s-a încheiat în luna august 2014, echipa României ocupând la final locul
9 din 16 echipe din Europa și America Latină. De asemenea, România va participa și
la ediția a II-a, care va începe în luna februarie 2015.
2) Meciuri amicale interțări, organizator Lakatos Stefan
Anul 2014 nu a fost unul deosebit în ce privește numărul de meciuri amicale
internaționale. Doar 3 meciuri au fost demarate în acest an.
Australia – Romania, la 35 de mese – data de start 1.02.2014
Polonia – Romania, la 38 de mese - data de start 25.03.2014
Romania – Canada, la 30 de mese – data de start 2.05.2014
Toate trei meciurile sunt în desfășurare, cu scoruri strânse. În meciul cu Canada se
prefigurează chiar victoria echipei noastre (mai sunt 9 partide neterminate și
rezultatul ne este favorabil 26,5 – 20,5).
In cursul anului 2014 s-au încheiat câteva meciuri amicale începute în 2013.
Finlanda – Romania = 17,5 – 32,5
Romania – Olanda = 36,5 – 41,5
Romania – Anglia = 25 – 27
Romania- Hong Kong = 17,5 – 8,5
Victoriile cu Finlanda și Hong Kong sau scorurile strânse cu Anglia, Olanda denotă
seriozitatea cu care jucătorii români abordează partidele din aceste amicale. Un alt
fapt îmbucurător este interesul arătat pentru astfel de meciuri amicale, de jucătorii
noi în ale șahului prin corespondență, fie amatori sau chiar jucători din șahul
practic cum ar fi: Boean Marian, Cristea Miron, Daianu Cristian, Ioniță Mariana,
Ioniță Anduena, Ristea Tudor, Stănila Elena, Tofan Adrian și alții.
3) Titluri internaționale obținute în anul 2014
Cu ocazia Congresului ICCF din octombrie 2014, Sydney/Australia,
următorilor 5 jucători români le-au fost acordate diplomele și medaliile pentru
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titlurile internaționale obținute: SIM Epure Cristian Ion, SIM Văluțanu Marius, SIM
Florea Mihai, IM Câmpian Cristian și IM Zărnescu Marius.
Iar în perioada următoare Congresului din toamna anului 2014 încă doi
jucători români au obținut titlul de maestru internațional ICCF: Enescu Constantin
și Pepene Gheorghe, titluri care vor fi confirmate oficial la Congresul ICCF din anul
2015, Cardiff, Țara Galilor.
4.Participări individuale
Iată, pe scurt, un rezumat al participărilor la principalele competiții
organizate de ICCF:
EU/C68/final: Matei Cornel și Cincă Daniel.
World Cup 19 – Final (postal): Dabija Mircea
Turneul candidaților CM și EU: Neagu Liviu WCCC34/TC02, Costel Voiculescu
WCCC32/TC03 și EU/C2014/ct02, Florea Mihai EU/C2014/ct01, Matei Cornel
EU/C2014/ct04.
Semifinalele CM și EU: Zărnescu Marius WCCC38/sf02, Pantazi Adrian
WCCC38/sf05, Matei Cornel WCCC38/sf08, Voiculescu Costel WCCC38/sf09, Epure
Cristian-Ion EU/C70P/SF/07 (poștal), Taloș Doru Ioan EU/C2014/sf07, Dabija Mircea
EU/C2014/sf09 și EU/C70P/SF/06 (poștal), Berecz Gavril EU/C2014/sf11, Stănescu
Teodor-Adrian EU/C2014/sf13, Bode Dorel EU/C2014/sf14 și EU/C2014/sf17,
Lakatos Stefan EU/C2014/sf15, Enescu Constantin EU/C2014/sf19, Câmpian
Cristian EU/C2014/sf19.
Jucătorii români participă de asemenea la o serie de turnee invitaționale,
cum ar fi: Marius Văluțanu și Florin Șerban au încheiat pe locurile 2 și 3, cu norme
de GM, Mem. Pirs/Germania de cat.15, Miron Sferle și Gușan Boris au încheiat pe
locurile 9 și 11 turneul de cat. 13, Mem. 75 Years of Correspondence Chess in
Portugal. Pepene Gheorghe a încheiat Mem. Sevecek-B cu 8,5 din 16 partide.
Liviu Neagu are chiar un record de participare, jucând simultan în 4 turnee
invitaționale, din păcate cu rezultate slabe. Florea Mihail joacă în Mem. Borisenko
și RCCA Silver 2013 iar Matei Cornel în RCCA Gold 2013. Becșenescu Florin joacă în
Mem. Sylvain Zinser (FRA).
5.Champions League, pe echipe.
Ediția a 5-a a competiției pe echipe, Champions League, s-a încheiat în
decembrie 2014. Iată un scurt rezumat al comportării echipelor românești. CS
Energy Cameron Câmpina 1 a avut cea mai bună comportare dintre toate echipele
noastre. Prima echipa din Câmpina s-a clasat pe locul 4 în grupa CL/2012/B3 din
liga B, fiind foarte aproape de promovarea în liga A. Dar iată care au fost rezultatele
individuale ale celor 4 jucători ai echipei prahovene: SIM Liviu Neagu 6p/12, GM
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Costel Voiculescu 6,5/12, Mircea Bucur 7,5/12 și Răzvan Oprișor 5/12, căpitan de
echipă Nicolae Achim.
Alte patru echipe au jucat în divizia B: Telaxoza Crișul Oradea, Chimia Rm.
Vâlcea, CSU Craiova și CSM Cluj-Napoca 2 iar rezultatele lor au fost sub așteptări.
Totuși, prin reorganizarea acestei competiții, Chimia Rm. Vâlcea și CSM Cluj-Napoca
2, alături de CS Energy Cameron Câmpina, vor rămâne în eșalonul 2, numit
Challenger League. Toate celelalte echipe: Telaxoza Crișul Oradea, CSU Craiova,
CSM Cluj-Napoca 1, CS Energy Cameron 2, Politehnica Iași și Unirea, vor avea drept
de joc în eșalonul 3, numit Promotional League. Sperăm însă că noua ediție a CL,
care va începe în 15.04.2015, va constitui o bună ocazie pentru o revanșă a
echipelor românești.
II. COMPETIȚII INTERNE
1. Campionatul național și Cupa României prin internet, organizator Dombi
Rudolf
Campionatul național pe echipe, ediția a 4-a, este foarte aproape de final. Mai
sunt 3 partide neîncheiate, partide care influențează configurația primelor 5 locuri.
Titlul de campioană se va decide între Chimia Rm. Vâlcea și CS Energy Câmpina.
Alfil Pitești are asigurat locul 3, iar CSU Alba Iulia și CSM Cluj Napoca își dispută
locurile 4-5.
Campionatul național individual
CNF 50
În luna martie 2014 s-a încheiat finala ediției jubiliare, a 50-a, a
campionatului național individual. Totodată aceasta a fost a 7-a finală care s-a jucat
prin internet, pe serverul Federației Internaționale de Șah prin Corespondență
(ICCF). Maestrul Cristian-Ion Epure, din București, legitimat la CSM Cluj-Napoca, a
obținut în această ediție al treielea titlu de campion național,după cele câștigate în
edițiile CNF 43 și CNF 48. Maestrul Cornel Matei, proaspătul câștigător al unei
finale mondiale sub egida IECG, a pierdut titlul de campion la Sonneborn,
dovedindu-se că uneori este mai ușor să ajungi campion mondial decât național!
Locurile 3 și 4 au fost decise tot de coeficienți și au revenit cunoscuților jucători,
GM Costel Voiculescu și SIM Liviu Neagu, ambii legitimați la CS Energy Cameron
Câmpina. Iar pe locul 5 s-a clasat maestrul Marin Zlătariu din Arad. În acest turneu
jucătorii Dorin Bobârnac-Dogaru și Lucian Moisa au realizat norma de maestru cu
50% din punctaj, turneul având ratingul mediu=2324.
CNF 51
A 51-a finală a Campionatului național individual a fost una dintre cele mai tari din
ultimii ani, având un rating mediu de 2349 și, implicit, norma de maestru la 47%,
adică 6,5p din 14 partide. Cu toate acestea, finala a fost dominată destul de clar de
jucătorul Adrian Pantazi, legitimat la clubul AC ALFIL Pitești. Pe locul doi s-a clasat
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ICCF SIM, Mihai Florea, din Piatra Neamț, legitimat la CS Chimia Rm. Vâlcea. Locul
al treilea a revenit proaspătului ICCF IM Marius Zărnescu din Vaslui, dublu campion
național în edițiile 40 și 41. Acesta a beneficiat de sistemul Baumbach de
departajare, introdus după Congresul ICCF din anul 2010. Prin acest sistem, în caz
de egalitate de puncte, numărul de victorii devansează coeficientul SonnebornBerger. Drept urmare, maestrul vâlcean Florin Becșenescu se poate considera o
„victimă” a acestui nou sistem, mai ales că avea victorie directă asupra Dr. Marius
Zărnescu și, implicit, un coeficient SB mai mare.
CNF 52
Această finală este în plină desfășurare, dar putem deja enumera câțiva
pretendenți la titlu: Dabija Mircea, Becșenescu Florin, Crețu Sorin dar și triplul
campion Epure Cristian-Ion.
CN ed. 53. Semifinalele acestei ediției s-au bucurat de o prezență record, 54 de
participanți, cu trei grupe a câte 11 jucători pe serverul ICCF și alte trei grupe
poștale, cu 7 jucători și partide duble. Dar iată primii trei clasați în fiecare grupele
jucate pe server Gr3. 1.Bobârnac-Dogaru Dorin 7,5p/10 (31,50) 2-3.Szabo Almos și
Moisa Lucian 7,5p (30.50) Gr4. 1.Vasile Constantin 8p/10 (32.75) 2.Zlătariu Marin
8p (32.50) 3.Crețu Adrian 7,5p. Gr5. 1.Pantazi Adrian 7,5p/10 2.Rotaru Ion 7p
3.Taras Iulian 6,5p. În data de 20.07.2014 a luat startul și Finala acestei ediții în
următoarea componență: 1.CM Rotaru Ion 2.SIM Neagu Liviu 3.GM Rotariu
Gheorghe 4.MN Taras Iulian 5.CM Moisa Lucian 6.MN Pantazi Adrian 7.IM Dabija
Mircea 8.CM Crețu Adrian 9.MF Vasile Constantin 10.MN Bobârnac-Dogaru Dorin
11.MN Szabo Almos 12.MN Zlătariu Marin 13.SIM Sferle Miron. Ratingul mediu al
turneului este 2339, drept urmare norma de maestru este situată la 47%, adică 6
puncte din 12.
CN ed. 54. În această ediție partidele sunt în fază avansată, astfel încât finala CNF54
va putea începe în trim. II a anuluii 2015. Sunt trei grupe pe server și o singură
grupă prin poștă.
CN ed. 55. Semifinalele acestei ediții au avut startul în cursul lunii mai 2014,
organizator CM Dombi Rudolf. Cei 36 jucători au fost distribuiți în 4 grupe, egale
numeric și valoric. Condițiile de realizare a normelor sunt aceleași pentru toate
grupele: M=76% = 6p/8partide, CM=56%=4,5p, cat.I=36%=3p, WM=56%=4,5p,
WCM=36%=3p. Pentru finală se vor califica 9 jucători, primii doi din fiecare grupă și
cel mai bun loc 3.
CR F 27 este singura competiție organizată sub egida Cupei României, pe serverul
ICCF. Aceasta a avut startul în luna octombrie 2014, cu 17 jucători pe listă.
Campionatul național pentru Veterani
În luna noiembrie 2014 a luat startul Finala a 3-a a campionatului destinat
jucătorilor care au împlinit vârsta de 60 de ani, cu 15 jucători la start, dintre care
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remarcăm pe venerabilul CM Ladislau Redlinger, a împlinit 93 de ani în august
2014.
2. Campionatul național și Cupa României prin poștă, organizator Eugen
Hang
CN ed. 53 a avut trei grupe poștale, cu 7 jucători și partide duble. Iată primii trei
clasați în fiecare grupă: Gr1. 1-2.Topan Iuliu și Bochiș Sabin 11p/12 partide
3.Afloarei Jenică 7p/12. Gr2. 1.Epure Cristian-Ion 11p/12 2.David Ioan 8p/12
3.Grigore Mitică 5p/12. Gr6. 1.Dr. Dona Șerban 11p/12 2.Ilașcu C. Ioan 8p/12
3.Redlinger Ladislau 7p/12.
CN ed. 54. În această ediție am avut o singură grupă prin poștă, Gr1, încheiată cu
Bochiș Sabin 11,5p/12 și Ilașcu C. Ioan 10p/12, pe primele două locuri.
În ceea ce privește Cupa României prin poștă, avem o singură competiție în
desfășurare, CR F 26, cu 15 jucători pe lista de start.
Din păcate, activitatea prin poștă și prin e-mail este în continuă scădere, au
mai rămas cca 20 de jucători care au rămas fideli acestei forme de șah prin
corespondență.
III.Turnee internaționale organizate de CCSC-FRȘah.
În toamna anului 2014 s-a încheiat turneul memorial cu participare internaţională
Demetriescu Memorial, turneu de cat. 5, cu norma de SIM situată la 9p și cea de
IM la 8,5p, din 12 posibile.
Turneul a fost câștigat de maestrul Adrian Pantazi din Piteşti, care a reuşit un
rezultat frumos, 8,5 puncte din 12 posibile, cu 5 victorii şi 7 remize, succes dublat
de obţinerea primei norme de ICCF IM. Locul doi a fost ocupat de jucătorul bulgar
Vasil Vasilev cu 8 puncte. Iar locul 3 a revenit lui Gheorghe Pepene, tot cu 8 puncte,
dar cu un coeficient Sonneborn puţin mai mic decât al lui Vasilev. Important este
însă că şi el a obţinut prima normă de ICCF IM. Ceilalți trei jucători români, Lakatos
Stefan, Berecz Gavril și Enescu Constantin, au avut rezultate sub așteptări și sub
posibilități. Turneul a fost arbitrat de cunoscutul arbitru internațional, ICCF IM
Demian Valer Eugen din Canada. Un update de ultimă oră, chiar în zilele în care am
lucrat la acest material, maestrul Pepene a obținut a doua normă de IM, ceea ce
echivalează cu obținerea titlului de maestru internațional ICCF. Salutară această
revenire în forţă în şahul prin corespondenţă a antrenorului Pepene Gheorghe,
după o întrerupere de aproape 20 de ani.
IV. Probleme de arbitraj și disciplină
În cursul anului 2014 nu au fost probleme legate de arbitraj și disciplină.
V.Colaborarea cu FR Șah și cu ICCF
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În cursul anului 2014, CCSC a avut o bună colaborare cu conducerea
Federației Române de Șah. Obligațiile financiare către ICCF și ICCF-Europa
reprezentând facturile anului 2013, au fost onorate în totalitate și la termen.
S-a asigurat o bună și permanentă comunicare cu oficialii ICCF, pe
problemele de interes ale şahului prin corespondenţă din Romania. Toate
solicitările de înscriere ale echipelor sau jucătorilor români în turneele
internaţionale au fost rezolvate la timp.
Popularizarea rezultatelor și concursurilor s-a făcut prin site-ul CCSC,
http://www.eciromsystem.com/ccsc/ întreținut de colegul Epure Cristian-Ion, cât și
prin revista ȘAH, redactor șef Mircea Pavlov, precum și prin schimburi de e-mailuri.
VI. Lista rating ICCF 2015/1
Iată un extras cu primii 25 de jucători activi, din lista trimestrială publicată
pe site-ul ICCF www.iccf.com. 1.Văluțanu Marius 2636 2.Șerban Florin 2631
3.Gușan Boris 2555 4.Sferle Miron 2509 5.Epure Cristian-Ion 2495 6.Neagu Liviu
2492 7.Voiculescu Costel 2483 8.Pepene Gheorghe 2477 9.Florea Mihail 2458
10.Ciucurel Sorin-Marius 2453 11.Crăciuneanu Viorel 2451 12.Matei Cornel 2450
13.Ghindă Mihai-Viorel 2448 14.Pantazi Adrian 2445 15.Becșenescu Florin 2444
16.Câmpian Cristian 2431 17.Zărnescu Marius 2429 18.Moise Octavian 2426
19.Bucur Mircea 2425 20.Călugăru Viorel 2420 21.Chiru Ioan Călin 2410 22.Lakatos
Stefan 2390 23.Szabo Almos 2378 24.Oprișor Răzvan 2377 25.Grosu Dan Marian
2374.
Întâlnirea anuală a CCSC, 12 aprilie 2014, Căciulata
Extras din minuta întâlnirii
Participanți: Miron Sferle, Sebastian Andreica-Navruc, Cristian Ion Epure, Florin
Șerban, Marius Ceteraș, Doru Taloș, Marius Zărnescu, Viorel Crăciuneanu, Ion
Dragu, Partenie Mihai, Laura Mihai, Pantazi Adrian, Teodor Adrian Stănescu,
Ovidiu Grigore Stancu, Florin Becșenescu, Ștefan Țicleanu, Tiberiu Aniniș, Pepene
Gheorghe.
Domnul Miron Sferle a deschis ședința propunând păstrarea unui moment de
reculegere în amintirea colegului Silviu Nenciulescu, responsabilul CCSC cu
organizarea competițiilor internaționale, decedat în 18 martie 2014. A fost
subliniată vasta sa experiență în șahul prin corespondență precum și foarte buna
colaborare în cadrul CCSC.
Ca o reușită așteptată de șahiștii prin corespondență a fost prezentată
realizarea și întreținerea site-ului CCSC, http://www.eciromsystem.com/ccsc/, prin
contribuția decisivă a lui Cristian Ion Epure. Site-ul are două direcții principale de
dezvoltare: prezentarea competițiilor curente interne și internaționale și realizarea
treptată a arhivei șahului prin corespondență din România. Prof. Taloș Doru Ioan a
promis sprijin în acest sens promițând și o colaborare cu domnul Marian Stere,
cunoscutul istoric al șahului românesc.
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CALENDARUL COMPETIȚIONAL 2015
Calendar intern
1.Semifinalele Campionatului National, editia a 56-a
- pe server (start in luna aprilie-mai)
- prin poștă (start in luna aprilie-mai)
2.Finala Campionatului National, editia a 54-a (start in luna iunie-iulie)
3.Semifinalele Cupei României, editia 28 (după renumerotare)
- pe server (start in luna septembrie)
4.Campionatul National pe echipei, editia a 5-a (start in august-septembrie)
5. Organizarea turneului memorial Silviu Nenciulescu – secțiunea internă.
6.Campionat național pentru juniori (start sept-oct)
7.Campionat național feminin (start oct-noi.)
Responsabil Dombi Rudolf – server
Calendar international
1.Organizarea turneului memorial Silviu Nenciulescu, cu două secțiuni
internationale de cat. 4-8, vizand obtinerea de norme internationale ICCF;
2.Participarea echipelor nationale la competitii internationale de nivel mondial si
european;
3.Participarea jucătorilor cu drept de joc la competitiile individuale organizate de
ICCF sau organizatiile ICCF zonale, conform Calendarului ICCF.
4.Participarea jucătorilor la turneele invitationale organizate de alte federatii.
Responsabil Stănescu Teodor-Adrian
5.Organizarea a 3-4 meciuri amicale internationale.
Responsabil Lakatos Stefan.
Comisia Centrală de Șah prin Corespondență
Numele și prenumele Funcția
Adresa de contact
Sferle Miron
Președinte
mironsferle@yahoo.com
Stănescu TeodorResponsabil competitii
Adrian
internationale
Dombi Rudolf
Responsbil competitii interne pe
server
Andreica Navruc
Responsabil competiții interne
Sebastian
prin poștă
Voiculescu Florin
Resp. arbitraj și regulamente
Epure Cristian Ion
Webmaster și Arhivare
Becsenescu Florin
Responsabil clasificări sportive
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