PROCES VERBAL
întocmit cu ocazia întâlnirii șahiștilor prin corespondență
Brasov, 4-5 iunie 2011
Ședința a fost deschisă de domnul Miron Sferle, președintele CCSC, care a
mulțumit tuturor celor care au făcut efortul de a participa la această întâlnire. Mulțumiri au
fost adresate domnului Cristian Palamar, secretarul general al FR Șah, participant la
întâlnire și sprijinitor consecvent al activității de șah prin corespondență, precum și
domnilor Constantin Ionescu și Iulian Drăghici, care au făcut posibilă desfășurarea acestei
întâlniri.
Întânirea de la Brașov s-a bucurat de o prezență bună, care a depășit numeric pe
cele din anii anteriori. Dar iată participanții, în ordine alfabetică: Aniniș Tiberiu, Baltă
Mihai, Becșenescu Florin, Berecz Gavril, Bucur Mircea, Ciucurel Sorin, Cotos Valentin,
Darvas Ignacz, Epure Cristian-Ion, Florea Mihail, Lakatos Stefan, Matei Cornel,
Nenciulescu Silviu, Sferle Miron, Taloș Doru-Ioan, Țicle anu Ștefan, Voiculescu Florin.
Notăm că Achim Nicolae și Oprișor Răzvan au participat la concursul de șah activ Cupa
României pe echipe, care s-a desfășurat în paralel în aceeași locație, hotelul Aro Palace.
Dintre membrii CCSC au absentat motivat Marius Ceteraș, Eugen Hang, Boris
Gușan și Antal Istvan, nemotivat.
S-a trecut apoi la prezentarea și aprobarea Ordinii de zi.
Domnul Cornel Matei a făcut o prezentare succintă a competițiilor interne în curs
de desfășurare: Divizia A pe echipe, finalele și semifinalele CN și CR, CN Veterani, ed.
II.
Au fost amintite turneele memoriale cu participare internatională încheiate în anul
2010: Jules Sachetti (câștigat de C. Voiculescu) și Victor Costin (câștigat de C-tin
Enescu); precum și cele 3 turnee în curs de desfășurare:
RCF-85 secțiunea A, cat. 13 cu norme de GM,
RCF-85 secțiunea B, cat. 4 cu norme de SIM,
Univ. Craiova 10 ani, cat. 13, cu norme de GM.
Apoi domnul Miron Sferle a înmânat celor prezenți diplomele și cupele pentru
competițiile încheiate în ultimul an, astfel:
CNF 43 – 1.Cristian Epure, 2.Boris Gușan 3.Marius Horvath
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CR 20 F: 1.Mihai Baltă 2.Andrei Uifelean 3.Nicolae Pera
CNI 4 F: 1.Liviu Neagu 2.Răzvan Oprișor, 3.Costel Voiculescu.
Iar pentru cei care nu au fost prezenți acestea vor fi trimise prin poștă.
În continuare domnul Lakatos Stefan a făcut o prezentare a rezultatelor echipelor
naționale în principalele competiții internaționale precum și o situație la zi a meciurilor
amicale.
European TC VII , Final (TC Sferle Miron)
Ordinea în clasamentul provizoriu – mai sunt 7 partide în desfășurare - este:
Slovacia, Italia, Portugalia, Slovenia, Israel, Germania, Rusia, Cehia, Romania, Lituania,
Elvetia, Anglia, Olanda, Spania, Ukraina.
Locul ocupat de Romania – 9 din 15, cu 54,5 pct, poate fi apreciat ca onorabil, iar
rezultatele individuale sunt relativ bune: M1.Sferle Miron 7,5p/12, M2.Lakatos Stefan 6,5,
M3.Ciucurel Sorin 6 (1 partidă neterminată), M4.Gușan Boris 7,5 (normă de SIM)
M5.Călugăru Viorel 7 (normă de MI) M6.Enescu Constantin 6,5 M7.Szabo Almos 6
M8.Câmpian Cristian 7,5 (normă de MI).
European TC VIII , sf 1 (TC Karacsony Elemer)
Ordinea în clasamentul (doar 1 partida neterminată) la zi este:
Slovenia, Estonia, Croatia, Romania, Germania, Olanda, Turcia, Lituania, Ukraina,
Belgia, Portugalia. Rezultatele jucătorilor sunt cam inegale: M1.Chiru Ioan Călin 4,5
pct/10, M2.Moise Octavian 4,5 pct M3.Florea Mihail 6 (normă de SIM) M4.Karacsony
Elemer 8 (normă de SIM) M5.Necula Iulian 5,5 M6.Berecz Gavril 5,5 M7.Dobrei
Gheorghe 6 M8.Zlătariu Marin 3,5.
Se pare că echipa se va califica datorită procentajului destul de bun, pe locurile celor 3
echipe cu calificare dublă, din CE 7 F și din CE 8 SF. Conform calculelor primele 3 din
CE 7 F vor fi Slovacia, Slovenia și Italia și toate au calificare și din semifinalele CE 8.
Olympiad 17, Final (TC Karacsony Elemer)
Ordinea în clasament (mai sunt 55 de partide neterminate din total 468) la zi este:
Germania, Spania, Estonia, Italia, Norvegia, Ukraina, Rusia, Elvetia, Olanda, Danemarca,
Romania, Croatia, SUA. Rezultatele jucătorilor sunt: M1.Karacsony Zsolt 5p/12
M2.Șerban Florin 5,5 M3.Chiru Ioan Călin 4 M4.Cincă Daniel 4,5 M5.Crăciuneanu Viorel
5,5 M6.Moise Octavian 5.
Olympiad 18, Prelim –S4 (TC Matei Cornel)
Ordinea în clasament (mai sunt 12 de partide neterminate din totalul de 216, adică 5,6%) la
zi este: Luxemburg, Anglia, Argentina, Portugalia, Elvetia, Romania, Turcia, Bulgaria,
Japonia.
Rezultatele jucătorilor sunt: M1.Matei Cornel 4p/6 M2.Volovici Daniel 3p/6 M3.Neagu
Liviu 4,5/7 M4.Voiculescu Costel 3,5 pct/7 M5.Bucur Mircea 4,5 p/8 M6.Mathe Iosif 5
p/8.
Olympiad 19, Prelim –S3 (TC Sferle Miron)
Competitia este la debut, se joacă prin poștă și e-mail, o singura partidă este terminată.
Romania joacă alături de Ukraina, Bulgaria, Lituania, Croatia, Africa de Sud, Cehia,
Japonia.
Echipa noastra are următoarea componență în ordinea meselor: Sferle Miron, Epure
Cristian, Dabija Mircea și Baltă Mihai.
Referitor la meciurile amicale domnul Lakatos, responsabil cu organizarea și căpitan de
echipă, a informat următoarele:
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În buna tradiție a anilor trecuti, CCSC a reușit, și în perioada 2010-2011, să organizeze o
serie de meciuri amicale interesante cu CAP VERDE, SCOTIA și INDIA. Amicalul cu
UKRAINA este în curs de definitivare, iar în a doua jumătate a anului, urmează meciuri cu
selecționate puternice din SUEDIA, ISRAEL și AUSTRIA.
Intenția este ca aceste amicale să ofere oportunitatea de a juca în selecționate naționale
pentru cât mai multi jucători de șah prin corespondență, atât pentru jucători
consacrați, cât și pentru cei aflați la începutul carierei, sau pentru cei cu ratinguri mai
mici. Remarc astfel posibilitatea de a juca pentru prima dată într-o selecționată
națională, pentru șahisti ca Agachi Laurentiu-Vasile, Enachi Mihai Victor, Nicolaescu
Nicolae, Pantazi Adrian, Popescu Bogdan, Schulle Jozsef etc. Rezultatele din
meciurile amicale terminate în ultima perioadă nu sunt prea grozave...
ROM – SLO
21 mese = 12,5 – 29,5
ROM – SUA
33 mese = 30 – 36
ROM – DEN
24 mese = 18,5 – 29,5
ROM – SchMind
36 mese = 26 – 45 (1)
ROM – SVK
31 mese = 29,9 – 31,5 (1)
Se observă că, cu excepția amicalului cu Slovacia cu rezultat mai echilibrat, restul
întâlnirilor s-au terminat cu rezultate net defavorabile.
Sper că în meciurile mai recente să obținem scoruri mai bune – prefigurate prin rezultatele
parțiale actuale:
ROM – BRAZILIA 21 mese = 15 – 6
ROM – CAP VERDE 15 mese = 9 – 0
ROM – SCOTIA
20 mese = 3,5 – 3,5
ROM – INDIA
17 mese = 2,5 – 0,5
Trebuie totuși subliniate seriozitatea și performanța jucătorilor care au obținut ambele
puncte, câștigând cu 2 -0 partidele din meciurile cu:
SLOVENIA - Mocanu Adrian, Uifelean Andrei, Văluțanu Marius
SUA – Sferle Miron, Mihai Partenie, Hărănguș Emanuel, Drăgulescu Narcisa, Bobârnac
Dorin, Niță Cătălin, Văluțanu Marius,
DANEMARCA – Uifelean Andrei, Văluțanu Marius, Roncea Ioan
SchemingMind – Mathe Iosif, Florea Valentin Mihail, Văluțanu Marius, Niță Cătălin
SLOVACIA – Drăgulescu Narcisa, Malisevschi Cristian, Mocanu Adrian, Uifelean Andrei
Niță Cătălin
BRAZILIA – Becșenescu Florin și Dumitrescu Florian.
Participarea jucătorilor români la fazele Camp. Mondial și european,
individual
- Finala 26: GM Florin Șerban – comportare bună, +1.
- Turneul candidaților: Karacsony Zsolt, Chiru Călin iar din sept. a.c. au drept de joc Liviu
Neagu și Marius Văluțanu;
- Semifinale CM: la masculin 6 jucători au intrat în concurs recent: Mihai Ghindă, Marius
Zărnescu, Cornel Matei, Costel Voiculescu, Sorin Ciucurel și Marius Horvath; iar la
feminin 2 jucătoare: Eleonora Antonia Mihai și Irina Luiza Marin;
- în Preliminariile CM avem 6 jucători.
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În Campionatul european avem numai 3 jucători în semifinale, din păcate nu mai
avem prezențe în finalele CE din ediția 59, 1996-2002, când SIM Vladimir Sălceanu
devenea campion european.
Propuneri pentru programul competițional
Pentru toamna anului 2011 au fost propuse și aprobate 2 turnee:
Memorialul Mihai Șuta, cat 4, pe serverul ICCF, cu participare internațională,
Memorialul Anton Stemate, prin poștă și e-mail, numai cu jucători români.
Adunarea a apreciat că structura actuală a competițiilor interne, CN și CR cu finale
și semifinale, este corespunzătoare. A fost adoptată în unanimitate, propunerea ca finalele
CN să cuprindă pe viitor maxim 15 jucători, selectați pe baza criteriilor elaborate de
organizatorul acestor competiții, domnul Marius Ceteraș. Alte trei propuneri transmise
prin e-mail de domnul Costel Voiculescu, și urmând a fi adresate Congresului ICCF, nu au
primit girul celor prezenți, ca fiind puțin conforme cu spiritul regulamentelor ICCF și mai
ales cu tendința actuală a acestora.
Acestea sunt:
 interzicerea remizelor sub un anumit număr de mutări, 35-40;
 întreruperea jocului la nivel de partidă și nu la nivel de turneu;
 în tabela Game list să apară propunerea de remiză și întreruperea.
Prima propunere a fost apreciată ca fiind puțin compatibilă cu șahul prin
corespondență, intrând în conflict cu regula repetării de 3 ori a poziției, dar și foarte greu
de aplicat și controlat. La cea de a doua domnul Sferle a explicat că în momentul de fa ță
ICCF vizează întărirea controlului în ceea ce privește timpul de gândire rămas, al
întreruperilor normale și speciale. Pentru cele speciale s-a creat începând din acest an un
organism special, OSL, care acordă “special leave” într-un număr mai restrâns de cazuri
(în special pe motive de boală) și numai pentru toate turneele simultan. Conform ultimei
actualizări aduse softului serverului, arbitrii turneelor în care sunt partide întârziate sunt
avertizați automat prin mesaje transmise de server. Iar în ceea ce privește modificările
softului de pe server, acestea sunt greu de explicat și mai ales de justificat, în condițiile în
care nu vom avea un reprezentant la Congres.
La capitolul propuneri pentru alegerea unor noi membri în CCSC, domnul Sferle a
făcut propunerea de înlocuire a responsabilului cu evidența normelor, domnul Antal Istvan,
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pentru lipsă de activitate în ultimii doi ani. Deoarece nu s-a găsit un înlocuitor în timpul
ședinței, această temă rămâne în sarcina CCSC pentru perioada următoare.
Subcomisia de apeluri și disciplină a fost completată prin cooptarea domnului
Voiculescu Florin, vicepreședinte al AS Uztel Ploiești și arbitru la șahul practic, care a
fost prezent la ședință. Reamintim componența acestei subcomisii: Gușan Boris –
președinte, Nenciulescu Silviu și Voiculescu Florin – membri.
Domnul Miron Sferle a informat că în perioada 31.07.-05.08.2011 va avea loc
Congresul ICCF, în Finlanda, și că se așteaptă ca unul dintre cei prezenți să fie desemnat
ca reprezentant al României. Deoarece nimeni nu și-a exprimat dorința de participare a
rămas să apelăm la soluția anilor anteriori, adică să fim reprezentați printr-un împuternicit
(proxy), probabil cineva din Italia. În ceea ce privește alegerea președintelui ICCF, sunt
doi candidați Erich Ruch din Franța, actualul președinte, și Tunc Hamarat din Austria, fost
campion mondial. Domnul Matei Cornel a făcut propunerea ca votul României să fie dat
lui Tunc Hamarat. Decizia urmează a fi definitivată ulterior în cadrul CCSC. Cu ocazia
acestui Congres, conform normelor realizate până în prezent, șahiștii români vor primi 4
titluri: Matei Cornel IM și SIM, Voiculescu Costel SIM și Florea Mihail IM.
Selecționarea echipelor naționale.
Domnul Sferle a informat că, în ciuda numărului de jucătoare extrem de redus, a
reușit să formeze o echipă pentru Olimpiada a 9-a feminină, cu startul în sept. 2011, în
componența următoare: Marin Irina Luiza, Mihai Eleonora, Drăgulescu Narcisa, Mihai
Laura. Reușita se datorează în primul rând familiei Mihai din Giarmata Vii, care acoperă 3
mese din 4.
Pentru echipa care ne va reprezenta în semifinalele Campionatului european ed. 9,
cu startul în 15 iulie 2011, domnul Sferle a informat că a făcut oferta pentru a juca în
această echipă câtorva jucători de top, printre care Florin Șerban, Neagu Liviu, Gușan
Boris, Karacsony Zsolt, dar aceștia au preferat să joace numai de la începutul anului viitor,
motivând că în prezent au alte concursuri importante. În aceste condiții s-a orientat spre o
echipă formată din jucători mai puțin încărcați: Văluțanu Marius, Sferle Miron, Florea
Mihail, Bucur Mircea, Zărnescu Marius, Oprișor Răzvan, Câmpian Cristian, Becșenescu
Florin. Au fost obiecțiuni numai față de Marius Văluțanu, din partea domnului Sorin
Ciucurel, obiecțiuni care vizau în special nominalizarea pe masa 1, în condițiile în care, în
ciuda ratingului ridicat, nu are realizări în concursuri importante. Deoarece obiecțiunea
domnului Ciucurel a fost împărtășită și de alți participanți, domnul Sferle a promis că va
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reanaliza în CCSC echipa propusă, dar care trebuie transmisă la ICCF până la data de
26.06.2011.
În continuare domnul Sferle a informat că mai avem nevoie de încă 3-4 echipe
pentru concursuri importante, cu startul în prima parte a anului 2012, conform calendarului
ICCF.
-

Cupa Dunării ed. IV, start ianuarie 2012

-

CE 8 Finala, start dec-ian, unde suntem aproape sigur calificați.

-

Olimpiada 20 sf., start probabil aprilie 2012

-

Olimpiada 18 Finala, start martie-aprilie 2012, unde mai păstrăm șanse de

calificare.
Pentru nominalizarea acestor echipe s-a convenit doar ca domnul Sferle să facă, în
timp util, propuneri pentru o metodologie de selecționare, inclusiv trimiterea unui nou
sondaj, încât să se respecte disponibilitatea jucătorilor, deciziile anterioare ale CCSC, dar
și să se asigure o armonizare a încărcării jucătorilor.
Fiind în criză de timp, propunerile domnului Berecz Gavril vizând promovările
arbitrilor precum și modificările la regulamentul de joc prin poștă vor fi transmise prin email și vor fi analizate în cadrul CCSC.
Înainte de a încheia merită amintită și întâlnirea de sâmbătă după-mas ă, dedicată
discuțiilor pe tema utilizării softurilor și computerelor în șahul prin corespondență.
Tema a prezentat un interes aparte, chiar dacă nu a avut o pregătire prealabilă. S-au
remarcat prin cunoștințele avansate din acest domeniu în special Florin Becșenescu, dar și
Stefan Lakatos, Sorin Ciucurel, Valentin Cotos sau Mircea Bucur. S-au purtat discuții
libere, interesante, pe grupuri mai mici sau mai mari, s-au făcut ori s-au promis schimburi
de softuri, etc.
Voi încerca să sintetizez câteva planuri ale discuțiilor:
-

slăbiciunile motoarelor (engines) care mai pot fi exploatate de jucători (înțelegerea
pozițională, lipsa planului de joc, versiunile mai vechi, computerele neperformante,
etc)

-

rolul abilităților personale ale jucătorilor sunt încă foarte importante

-

bazele cu partide, book-uri și alte softuri specializate au ușurat foarte mult
activitatea de pregătire, căutarea rapidă a unei poziții în milioane de partide este un
instrument deosebit de util

-

motoarele au influențat decisiv șahul prin corespondență.
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Dacă ne uităm la partide jucate înainte de epoca motoarelor, vom găsi frecvent
greşeli, inclusiv gafe clare. Astăzi nu prea vedem astfel de gafe, chiar şi în partide cu
jucători low-level. Cerinţele față de jucători s-au schimbat. Pe lângă aptitudinile şi
cunoştinţele lor de şah, jucătorii trebuie acum să ştie cum să utilizeze eficient motoarele de
şah, pentru a-și completa propriile aptitudini. Jucătorii trebuie să cunoască punctele forte
precum şi limitele motoarelor.
Încheiem cu o poză de grup, realizată în holul hotelului Aro Palace.

În ordine de la stânga la dreapta, din față spre spate:
Ștefan Țicleanu, Florin Voiculescu, Mihai Baltă, Cristian Epure;
Valentin Cotos, Stefan Lakatos, Tiberiu Aniniș, Miron Sferle, Nicolae Achim;
Doru Taloș, Silviu Nenciulescu, Cornel Matei, Sorin Ciucurel, Mircea Bucur,
Mihail Florea, Ignacz Darvas, Florin Becșenescu, Gavril Berecz.
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