
EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2022

ANNOUNCEMENT OF CANDIDATES TOURNAMENT

Dragi prieteni ai sahului,

În  urma  deciziei  luate  în  timpul  Congresului  ICCF  2013  din  Cracovia,  Turneul  Candidaților  la
Campionatul European 2022 va începe pe 15 martie 2022 și se va disputa pe Serverul ICCF.
Primii doi jucători din fiecare secțiune de Candidați (se vor folosi break-urile dacă este necesar) se vor
califica în Finală.

Toate secțiunile vor consta în mod normal din 13 jucători,  dar, condiționat de numărul de înscrieri
primite, Organizatorul Turneului (TO) va avea autoritatea de a schimba numărul de jucători din toate
secțiunile la 11, 15 sau 17.

Dacă numărul de înscrieri nu permite formarea tuturor secțiunilor de 13 (sau 11, 15, 17) 
jucători, înscrierile acelor jucători care au depus înscrieri conform condiției (d) de mai jos vor, 
în ordine crescătoare de la cea mai mică, vor fi amânate pentru următorul eveniment pentru 
Candidați.

De asemenea, condiționat de numărul de înscrieri, înregistrările multiple trimise de acei jucători care 
dețin mai mult de o calificare pot avea o singură înregistrare acceptată, iar alte calificări sunt amânate 
la următorul eveniment pentru Candidați.

Următorii jucători au dreptul de a participa la Campionatul European pentru Candidații WS:

(a) jucători cu rating 2500 sau peste la momentul înscrierii

(b) titulari ai titlului de mare maestru

(c) deținători ai titlului de master internațional senior cu un rating peste 2400 la momentul înscrierii

(d) deținători ai titlului internațional de master cu un rating peste 2450 la momentul înscrierii

(f) acei jucători care au terminat pe locul 1 sau 2 într-o semifinală a Campionatului European

(g) participanții la finalele anterioare sau în curs de desfășurare care au obținut cel puțin 45% din 
punctele posibile, dacă nu au obținut o calificare superioară și nu au folosit deja acest drept de 
calificare

(h) participanții candidaților anteriori sau candidati care au obținut cel puțin 55% din punctele posibile, 
dacă nu au obținut o calificare superioară și nu au folosit deja acest drept de calificare.

Campionatul European ICCF este rezervat doar acelor jucători din țările europene.
Jucătorii pot fi inscrisi în mod obișnuit prin Federațiile Naționale (de care apartin) sau, acolo unde 
sunt eligibili, prin sistemul de Intrare Directă ICCF. Jucătorii din acele țări care nu sunt membre ale 
ICCF pot trimite înscrieri numai prin sistemul ICCF Direct Entry.

Înscrierile trebuie trimise către organizatorul turneului, Andrey Pavlikov, nu mai târziu de 1 martie 
2022.De asemenea, este obligatoriu ca pentru fiecare înscriere să fie specificat dreptul de calificare 
de a participa la eveniment!

Comitetul executiv ICCF solicită tuturor Delegaților ICCF să asigure că aceste informații 
importante sunt puse la dispoziție în toate revistele și site-urile web naționale pentru Sahul 
prin Corespondenta. Este responsabilitatea Delegaților Nationali să se asigure că toți jucătorii 
sunt informați despre aceste aranjamente!

Amici sumus!
Andrey Pavlikov
Zonal Director for Europe


