PROCES VERBAL
Încheiat în data de 13 iulie 2008 cu ocazia şedinţei CCSC a F.R.Şah de la Corabia.
La şedinţă au participat 4 din cei 7 membri ai CCSC, Miron Sferle, Eugen Hang, Marius Ceteraş şi Cornel Matei,
întrunindu-se cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei. Ca invitaţi au participat ceilalţi şahişti prin corespondenţă
prezenţi la întâlnirea de la Corabia, Florin Şerban, Boris Guşan, Istvan Antal, Sorin Ciucurel şi Daniel Cincă.
S-a aprobat ordinea de zi a şedinţei propusă de preşedintele CCSC, Miron Sferle:
1. Propuneri pentru completarea CCSC, prin retragerea domnului Achim Nicolae
2. Discutii asupra Regulamentului de organizare si functionare (ROF) a CCSC
3. Relatia cu FR Sah, taxe, legitimari etc
4. Propuneri pentru actualizarea celorlalte regulamente
5. Programul competitional pentru 2008-2009: CN individual, CR, Divizia A pe echipe, Cupa Boros, turnee
internaţionale organizate de CCSC
6. Nominalizari individuale pentru Preliminarii, SF si TC din camp. Mondiale, memoriale invitationale,
echipele nationale pentru finale si preliminarii.
7. Meciurile amicale ale echipelor nationale
8. Probleme de arbitraj si de disciplina in echipele nationale si in concursurile interne
9. Publicarea pe site-uri, reviste de sah, buletine interne etc
10. Diverse
S-a trecut apoi la discutarea celorlalte puncte de pe ordinea de zi:
1.Domnul Miron Sferle a prezentat membrilor CCSC anunţul domnului Nicolae Achim de a se retrage din
CCSC. În locul acestuia a fost propus domnul Gheorghe Manole, propunerea fiind aprobată cu 4 voturi pentru,
niciun vot împotrivă şi nicio abţinere. Preşedintele CCSC va stabili responsabilităţile noului membru al CCSC,
putând face, la nevoie, chiar o redistribuire a unor sarcini. De asemenea, va transmite spre aprobare la FR Sah,
noua componenţă a Comisiei.
2.Domnul Marius Ceteraş a prezentat pe scurt regulamentul actual de organizare şi funcţionare al CCSC
aprobat la întâlnirea anuală a şahiştilor prin corespondenţă de la Cluj Napoca din 2004, prezentând necesitatea
actualizării şi completării acestuia deoarece în ultimii 4 ani au apărut o serie de modificări ale regulamentelor
naţionale şi internaţionale, modificări ale structurii unor turnee, modificări ale taxelor de participare etc.
S-au aprobat următoarele modificări:
a) Preşedintele CCSC va face propunerile de nominalizare şi selecţie în turneele internaţionale, acestea trebuind
să fie validate de CCSC
b) Se vor actualiza capitolele din ROF referitoare la regulamentele competiţiilor naţionale şi internaţionale
c) Regulamentul va fi completat cu un capitol privitor la subcomisia de apeluri şi disciplină, conţinând codul de
conduită sportivă, atribuţiile subcomisiei şi procedura de apel împotriva unor decizii de arbitraj. Responsabil pentru
pregătirea acestui capitol a fost numit domnul Florin Duţu, preşedintele subcomisiei de apeluri şi disciplină.
d) Regulamentul va fi completat cu un capitol privitor la arbitraj. Trebuie revăzute baremurile de arbitraj,
domnul Sferle Miron a propus renunţarea la baremurile de arbitraj pentru competiţiile organizate pe server şi,
eventual, mărirea celor de la jocul poştal. Responsabil pentru pregătirea acestui capitol a fost numit domnul
Gavril Berecz, responsabilul cu problemele de arbitraj din CCSC.
3.Domnul Marius Ceteraş se va ocupa împreună cu domnul Miron Sferle de comunicarea cu F.R.Şah. Membrii
CCSC au apreciat ca pozitivă relaţia din ultima perioadă cu conducerea F.R.Şah, în special colaborarea foarte
bună cu secretarul general Constantin Ionescu şi domnul Dinu Nicula, responsabilul cu site-ul www.frsah.ro
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4.S-a luat în discuţie modificarea regulamentului de clasificări sportive, CCSC urmând să propună spre
aprobarea Adunării Generale a F.R.Şah din toamnă noua formă de regulament care urmează să intre în vigoare
de la 1 ianuarie 2009. Modificările propuse sunt următoarele:
a) Renunţarea la calcularea normelor pe baza tabelului 1 (în funcţie de punctajul mediu al turneului dat de
categoriile de clasificare ale jucătorilor). Calculul normelor se va face doar în funcţie de media rating a turneului.
b) Deoarece s-a decis renunţarea la calculul CIV, turneele naţionale urmând a fi luate în calcul pentru rating
ICCF, jucătorii fără rating internaţional vor fi consideraţi cu un rating provizoriu în funcţie de turneu, respectiv:
- 2200 în finala CN
- 2000 în semifinalele CN, finala Cupei României şi în alte finale ale unor turnee naţionale
- 1800 în semifinalele Cupei României prin poştă, finala B a Cupei României prin internet şi în alte preliminarii
ale unor turnee naţionale
c) Se modifică art.1.3.a în sensul măririi procentajului din meciurile amicale necesar obţinerii normei de
maestru de la 65% la 75%
d) Se modifică articolul 1.4 în sensul măririi plafonului rating necesar pentru acordarea titlului de maestru de la
2200 la 2300 la masculin, respectiv de la 2050 la 2100 la feminin
e) Se modifică art.2.2.a în sensul măririi procentajului din meciurile amicale necesar obţinerii normei de
candidat de maestru de la 50% la 60%
f) Se modifică articolul 4.a, categoria a II-a urmând a se acorda direct jucătorilor care participă în Campionatul
Naţional şi Cupa României
g) Se modifică articolul 5, categoria a III-a urmând a se acorda direct jucătorilor care participă în alte turnee
naţionale sau internaţionale, altele decât Campionatul Naţional şi Cupa României
5.Referitor la programul competiţional pentru 2008-2009, la baza discuţiilor a stat şi realizarea unui calendar
competiţional care să nu supraîncarce programul jucătorilor români care vor lua startul în competiţiile
internaţionale pe echipe. În această toamnă şi în primăvara anului 2009, într-un interval de doar câteva luni,
România va lua startul în 4 competiţii internaţionale majore: Finala Olimpiadei XVII, Finala Campionatului
European VII, Preliminariile Olimpiadei XVIII şi Semifinalele Campionatului European VIII. Data de start a
acestor competiţii nu a fost anunţată oficial de ICCF, dar este probabil ca primele 3 să înceapă în noiembrie –
decembrie 2008, iar a patra să înceapă în ianuarie – martie 2009. De aceea este de dorit a se evita organizarea
unui număr mare de competiţii cu data de start în toamna acestui an sau începutul anului viitor.
Calendarul naţional şi internaţional propus este următorul:
1 septembrie 2008 – Finala CNI 4
1 noiembrie 2008 – Turneu internaţional de categoria I-III cu normă de maestru internaţional
1 februarie 2009 – Cupa României prin internet, ediţia a III-a
1 mai 2009 – Turneu internaţional de categoria I-III cu normă de maestru internaţional
1 iunie 2009 – Finala camp. national individual prin posta – CNF 43, după aceasta finalele CN se vor organiza
numai pe serverul ICCF.
15 iulie 2009 – Semifinalele CNI 7 (grupe prin internet şi poştale)
1 octombrie 2009 – Campionatul Naţional pe echipe prin internet, ediţia a III-a
1 noiembrie 2009 – Turneu internaţional de categoria X-XI cu normă de mare maestru internaţional
6.Referitor la nominalizari individuale pentru Preliminarii, SF si TC din camp. Mondiale, memoriale
invitationale s-au stabilit următoarele:
a) Nominalizările pentru competiţiile internaţionale individuale se vor face după încheierea finalei CNI 2,
clasamentul acestei finale fiind foarte important pentru stabilirea reprezentanţilor României în competiţiile ICCF
b) Nominalizările pentru turneele memoriale se vor face în funcţie de invitaţiile primite
c) Pentru Finala Olimpiadei XVII CCSC a aprobat următoarea echipă: Zsolt Karacsony, Florin Şerban, Ioan
Călin Chiru, Daniel Cincă, Viorel Crăciuneanu, Octavian Moise. Căpitan de echipă Elemer Karacsony.
d) Pentru Finala Campionatului European VII, CCSC a aprobat următoarea echipă: Miron Sferle, Ştefan
Lakatos, Iosif Mathe, Viorel Călugăru, Constantin Enescu, Almos Szabo, Sorin Ciucurel, Cristian Câmpian.
Căpitan de echipă Miron Sferle.
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e) Pentru Preliminariile Olimpiadei XVIII, CCSC a aprobat următoarea echipă: Cornel Matei, Boris Guşan,
Daniel Volovici, Liviu Neagu, Gheorghe Manole şi Mircea Bucur. Căpitan de echipă Cornel Matei.
f) Tuturor jucătorilor selecţionaţi în echipele nationale li se va solicita să confirme prezenţa şi să-şi planifice
participarea la alte turnee în aşa fel încât să poată da un randament superior la echipa naţională.
Pentru asigurarea unor condiţii cât mai bune jucătorilor echipelor naţionale, în preajma startului în competiţiile
de mai sus, se va realiza actualizarea bazelor de date prin culegerea de pe serverul ICCF şi alte site-uri de şah a
tuturor partidelor recente, acţiunea urmând a fi coordonată de căpitanii echipelor naţionale.
g) Selecţia pentru Semifinalele Campionatului European VIII se va face în funcţie de data de start a turneului,
existând şi posibilitatea ca unii dintre jucătorii care participă în finala Olimpiadei XVII şi finala Campionatului
European VII, şi care au disponibilitatea pentru a participa şi la acest turneu să fie selecţionaţi.
7.S-a stabilit ca în a doua parte a anului 2008 să se încerce organizarea a încă 2-3 meciuri amicale
internaţionale, existând un interes mare al jucătorilor pentru astfel de meciuri.
8. Având în vedere că în ultima perioadă unii jucători care au reprezentat România în competiţii internaţionale
nu au dovedit o atitudine responsabilă, pierzând partide la timp din neglijenţă, aceşti jucători nu vor mai putea fi
selecţionaţi în echipele naţionale pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 ani, în funcţie de gravitatea faptelor.
9. Domnii Daniel Cincă şi Sorin Ciucurel au fost desemnaţi să coordoneze editarea buletinului intern al CCSC,
care va fi publicat în format electronic şi tipărit.
10. La diverse au fost aprobate următoarele propuneri:
a) Definitivarea până în luna septembrie a bugetului CCSC pe anul 2009, acesta urmând a fi trimis spre
aprobare conducerii F.R.Şah
b) Domnul Cornel Matei a fost desemnat conducător al delegaţiei României la Congresul ICCF din Bulgaria.
S-a aprobat de asemenea ca din delegaţie să mai facă parte domnii Daniel Cincă, Sorin Ciucurel şi Boris
Guşan. Cheltuielile de participare vor fi suportate de către participanţi. In cazul în care şi alţi şahişti români
doresc să participe la Congres, în mod oficial, aceştia sunt rugaţi să se adreseze CCSC.
c) S-a aprobat acordarea a 3 diplome de excelenţă din partea CCSC unor oficiali ICCF care au sprijinit constant
activitatea comisiei în ultimii ani
d) În perioada imediat următoare se va verifica situaţia acordării titlurilor de maestru pentru jucătorii care
îndeplinesc condiţiile stabilite prin regulamentul de clasificări sportive şi se vor completa dosarele care nu sunt
complete. Sarcina revine următorilor: Sferle Miron, Hang Eugen, Matei Cornel.
e) Următoarea întâlnirea a şahiştilor prin corespondenţă va avea loc la Alba Iulia, în primăvara sau vara anului
2009, la o dată care va fi anunţată ulterior.
Sedinţa CCSC şi întâlnirea anuala a şahiştilor prin corespondenţă s-au încheiat în cadru festiv, la Primăria Corabia,
unde primarul oraşului Corabia , domnul Barbu Teodor, a înmânat diplome şi medalii pentru premianţii la ultimele
turnee naţionale încheiate. Pentru cei care nu au fost prezenţi, diplomele şi medaliile vor fi trimise prin poştă de către
domnul Eugen Hang. Participanţii la întâlnire au mulţumit gazdelor pentru organizarea perfectă a întâlnirii, eforturile
organizatorice ale şahiştilor din Corabia, în frunte cu domnul Cornel Matei, fiind unanim apreciate.
Semnături
Miron Sferle
Eugen Hang
Cornel Matei
Marius Ceteraş
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