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Întocmit cu ocazia Întâlnirii CCSC pe anul 2009
Alba Iulia, 19 iulie 2009
Lucrările au fost deschise de domnul Miron Sferle, preşedintele CCSC, care a dat
citire Mesajului transmis de domnul Constantin Ionescu, secretarul general al FR Sah.
Notăm că la această întâlnire de lucru au participat următorii: Miron Sferle, Marius
Ceteraş, Cornel Matei, Istvan Antal, Boris Guşan, Sorin-Marius Ciucurel, Stefan Lakatos şi
Gheorghe Dobrei.
Dintre membrii CCSC au absentat Gavril Berecz, Eugen Hang şi Florin Duţu.
S-a trecut apoi la prezentarea şi aprobarea Ordinii de zi.
1. La punctul 1 s-a discutat despre necesitatea completării Comisiei prin retragerea lui
Manole Gheorghe, responsabilul cu evidenţa Normelor şi categoriilor sportive. Pentru această
funcţie Miron Sferle l-a propus pe maestrul Antal Istvan, aducînd ca argumente faptul ca a
mai colaborat cu dânsul în acest domeniu, ca dă dovadă de seriozitate, fiind prezent la toate
întâlnirile CCSC din ultimii 6 ani. In continuare domnul Sferle a propus înlocuirea domnului
Duţu Florin, responsabilul subcomisiei de apeluri şi disciplină, cu domnul Guşan Boris, fost
până în prezent membru al acestei subcomisii. S-a motivat că domnul Duţu Florin, în prezent
retras din activitatea competiţională, s-a implicat foarte puţin în activitatea CCSC, iar la
ultimele 3 întîlnirii nu a fost prezent. Ambele propuneri, Antal Istvan şi Guşan Boris, au fost
aprobate cu unanimitate de voturi. Domnul Antal Istvan a primit ca sarcină pentru luna
următoare să aducă la zi situaţia normelor pe anul 2009. Iar domnul Guşan are ca sarcină
curentă să ţină evidenţa jucătorilor care comit abateri, care se retrag nejustificat şi repetat din
echipele naţionale în meciurile amicale. Pentru realizarea tuturor sarcinilor va colabora cu
arbitrii şi cu căpitanii echipelor naţionale.
2. La acest punct domnul Marius Ceteraş a prezentat activitatea la zi din campionatul
naţional individual. Referitor la această competiţie au fost discutate mai întâi propunerile
trimise de jucători prin e-mail, în special ale lui Daniel Cincă şi Epure Cristian-Ion. Notăm că
propunerea domnului Epure, privind obligaţia ca jucătorii direct calificaţi în finale să-şi
exprime opţiunea de a juca finala chiar la startul semifinalelor ediţiei respective, a fost
considerată greu aplicabilă şi, în consecinţă, nu a fost reţinută. Nici propunerea privind
introducerea unei etape preliminarii înainte de semifinale, pentru jucătorii cu rating mic, nu a
fost reţinută din cauza numărului prea mic de jucători. În urma propunerilor făcute
suplimentar de Cornel Matei şi Marius Ceteraş s-au reţinut şi aprobat următoarele:
- numărul de jucători al unei finale să fie pe cât posibil 13
- jucătorii calificaţi din semifinale au drept de joc în finală fără nicio restricţie
- au drept de calificare directă în finală următorii jucători, în ordine:
a) campionul naţional al ultimei ediţii incheiate prin internet sau poştă
b) marii maeştri internaţionali la şahul prin corespondenţă sau şahul practic
c) maeştrii internaţionali seniori având rating peste 2300
d) maeştrii internaţionali la şahul prin corespondenţă sau şahul practic având
rating peste 2350

-

-

-

e) jucătorii cu rating peste 2400
dacă numărul jucătorilor care îşi exprimă opţiunea de a juca direct în finală este
mai mare ca numărul locurilor, departajarea va fi făcută în ordinea criteriilor de
mai sus, iar intre jucătorii cu drept de calificare directă conform aceluiaşi criteriu
pe baza ratingului
dacă numărul jucătorilor care îşi exprimă opţiunea de a juca direct în finală este
mai mic decât numărul locurilor disponibile, locurile rămase vacante se pot
completa cu jucători clasaţi pe primul loc necalificant în grupele semifinale,
departajarea între jucătorii clasaţi pe primul loc necalificant în grupele semifinale
făcându-se în ordinea procentajelor obţinute şi apoi în ordinea performanţelor
rating.
Marius Ceteras şi Miron Sferle au obligaţia de a face modificările necesare în
regulamentele de organizare a următoarelor finale, începând cu ediţia a VI-a a
Campionatului Naţional prin Internet, şi de a le prezenta la Federaţie spre
aprobare.

3. La acest punct au fost discutate criteriile pentru selecţionarea echipelor naţionale
participante la concursurile importante.
A fost reţinut şi aprobat următorul criteriu suplimentar propus de Cornel Matei:
- jucătorii cu rating mai mic de 2500 au obligaţia de a fi jucat cel puţin într-o ediţie a
CNI din ultimele trei.
A mai fost discutată şi aprobată o propunere interesantă vizând condiţiile pentru
menţinerea dreptului de a juca în finale de către jucătorii care au făcut parte dintr-o echipă în
preliminarii, astfel:
- realizarea unui procentaj minim de 50% pe mesele 1-2, +1 pe mesele 3-4 şi +2 pe
celelalte mese.
A fost reţinută şi propunerea transmisă de domnul Daniel Cincă privind titularizarea
ultimului campion naţional în echipa pentru preliminariile CE.
Propunerile pentru componenţa echipelor naţionale, precum şi cele de căpitani de
echipă, vor fi făcute de către preşedintele CCSC iar acestea vor trebui să fie supuse dezbaterii
şi aprobării în CCSC.
Căpitanul de echipă va face propunerea pentru ordinea pe mese, ţinând cont de
ratingul atins la data selecţionării, dar mai ales de forma sportivă dovedită în ultimele
concursuri interne şi internaţionale. Decizia finală privind ordinea pe mese aparţine plenului
CCSC.
Propunerea domnului Daniel Cincă, de organizare a unui concurs cu participarea
tuturor jucătorilor de top avînd ca scop stabilirea unei ierarhii utile echipelor naţionale, a fost
considerată puţin fezabilă. Motivele principale fiind dificultatea de a reuni un număr suficient
de mare de jucători fruntaşi şi durata relativ mare, cca 2 ani.
4. Nu a primit aprobarea CCSC propunerea lui Daniel Cincă privind transformarea
Cupei României în turneu internaţional, motivându-se ca această competiţie este prin tradiţie
o competiţie internă. În aceeaşi situaţie s-a aflat şi propunerea privind organizarea Cupei Prof.
Ion Boroş ca turneu internaţional poştal. Toate concursurile prin poştă, interne sau
internaţionale, întâmpină mari dificultăţi în ultimul timp.
5. Propunerea domnului Cincă de reluare a campionatului naţional pe echipe a fost
luată în discuţie, iar în concluzie s-a stabilit ca domnii Marius Ceteraş şi Miron Sferle să mai
facă o evaluare a situaţiei, iar dacă se găsesc minimum 7 echipe disponibile să i se dea curs la
începutul anului viitor.

6. Domnul Lakatos Stefan, coordonator al echipelor naţionale în jocurile amicale, a
făcut o informare la zi a situaţiei, reţinându-se că se înmulţesc meciurile în care nu avem
rezultate favorabile. De asemenea, există jucători, cum ar fi Hedreanu Paul şi Jugaru Lucian,
care se retrag nemotivat, fapt care duce la pierderea partidelor.
7. A primit apreciere favorabilă propunerea transmisă de domnul Epure Cristian-Ion
privind reluarea concursului „Cea mai bună partidă a anului”. A fost propus următorul juriu
Pavlov Mircea, Ionescu Constantin şi Ceteraş Marius. Sarcina cooptării membrilor juriului
precum şi a realizării colecţiei de partide revenind domnului Marius Ceteraş.
8. La acest punct, CCSC a dezbătut contestaţia depusă de domnul Guşan Boris faţă
de neincluderea dânsului în ultima finală CNF 43, organizată de către domnul Eugen Hang, în
ciuda faptului că avea calificare obţinută din semifinale şi că solicitase să joace. S-au căutat
soluţii de rezolvare iar în final s-a stabilit că ţinând cont că data de start a fost 10 iunie 2009,
nu este târziu pentru a fi adaugat la diagrama acestui concurs si sa inceapa sa joace imediat ce
se rezolva modificarea diagramei publicata pe serverul ICCF.
9. La capitolul Diverse s-a propus acordarea unor Diplome de merit unor arbitri cu o
activitate fructuoasă şi îndelungată.
A fost aprobată delegaţia care va reprezenta Romania la Congresul ICCF de la Leeds,
12-18 septembrie 2009, astfel: Cincă Daniel, Matei Cornel şi Guşan Boris, conducătorul
oficial al delegaţiei fiind domnul Daniel Cincă şi cu precizarea că fiecare delegat îşi va achita
costurile legate de această deplasare.
S-a discutat de asemenea si necesitatea stringenta a unui webmaster care sa actualizeze
permanent site-urile existente, romanianchess.org si rubrica de pe frsah.ro. A ramas ca
domnul Sferle sa caute voluntari, in primul rand, printre jucatorii de corespondenta din tara.
S-a propus de asemenea ca întâlnirea din anul 2010 să se ţină la Craiova.
In final, toti participanţii au fost de acord sa-i multumeasca domnului Marius Ceteraş
pentru deosebita ospitalitate şi organizare de care am beneficiat in cele două zile.

Alba Iulia, 19 iulie 2009.

