
Un rezultat de excepție al ICCF-GM Florin Șerban 
A 18 Finală a Olimpiadei ICCF (campionatul mondial pe echipe) se apropie 
de finiș, Germania și Slovenia își dispută încă primul loc, iar Rusia și Spania 
mai pot spera doar la locul 3. Echipa României și-a încheiat toate partidele 
și va ocupa în final locul 10 din 13 echipe, cu 33,5p (-5). 
https://www.iccf.com/event?id=32177
Este un loc sub așteptări și mai ales sub posibilități, ținând cont că ratingul 
de start al echipei  noastre (2543) ne situa pe locul  6-7. Ne bucură însă 
rezultatul excepțional al ICCF-GM Florin Șerban, care a câștigat primul loc 
la masa 1, cu un punctaj  foarte bun, 7,5p din 12 partide, 3 victorii  și 9 
remize. Trebuie să subliniem că turneul de la masa 1 a fost unul deosebit 

de puternic, de cat. 14, echivalent cu o finală mondială, 12 jucători având titlul ICCF-GM și unul 
ICCF-SIM. Dintre redutabilii  jucători depășiți  de Florin se evidențiază următorii  trei: multiplul  
campion  italian  Eros  Riccio,  campion  mondial  la  stilul  „free”,  spaniolul  David  Lafarga 
Santorroman – locul 1 la masa 1 în ediția 17 a Olimpiadei, slovenul Marjan Semrl – campion 
mondial în ed. 25. Apelând linkul următor https://www.iccf.com/event?id=32206
puteți consulta diagrama completă a mesei 1. Trebuie să amintim cititorilor noștri că în luna 
iunie a.c. Florin va juca în Finala 29 a Campionatului mondial, fiind hotărât să-și depășească 
performanța din ediția  26,  când a obținut titlul  de vicecampion mondial.  Revenind puțin la 
rezultatul echipei noastre în această Finală, trebuie să spunem că încă doi jucători au obținut 
punctaje bune: Cristian-Ion Epure 6,5p (+1) la masa 5 și  Boris  Gușan 6p (0)  la masa 3.  Din 
păcate,  rezultatele  celorlalți  trei  oscilează  între  slab  și  mediocru,  astfel:  Cornel  Matei  5p (-
2)/masa 6, Costel Voiculescu 4,5p (-3)/masa 4, Liviu Neagu 4p (-4)/masa 2.
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