Minuta întâlnirii anuale a CCSC, 04 aprilie 2015
Hotel COZIA, Căciulata
Participanți: Miron Sferle, Teodor-Adrian Stănescu, Sebastian Andreica-Navruc, Rudolf Dombi, Cristian Ion
Epure, Marius Ceteraș, Viorel Crăciuneanu, Marius Zărnescu, Eleonora Antonia Mihai, Partenie Mihai, Laura
Mihai, Adrian Pantazi, Ovidiu Grigore Stancu, Florin Becșenescu, Tiberiu Aniniș, Gheorghe Pepene, Ioan
Popescu-Rușavăț, Cătălin Baban.
Invitat special: Vladimir Danilov – Secretar General FRSah
Domnul Miron Sferle a deschis ședința mulțumind dlui Vladimir Danilov – Secretar General FRS
pentru prezența la această întâlnire, pentru faptul că a fost achitată factura către ICCF și pentru eforturile
fiecărui participant prezent, în mod deosebit a celor sosiți din zone mai îndepărtate.
În primul rând, dl Miron Sferle a procedat la la înmânarea diplomelor și cupelor pentru cei prezenți:
 Dl Adrian Pantazi – Locul I la Memorialul Theophil Demetriescu și care a obținut prima normă de
Maestru Internațional urmând să obțină în curând pe cea de-a doua;
 Dl Vasile Vasilev (Bulgaria) – Locul II la Memorialul Theophil Demetriescu;
 Dl Gheorghe Pepene – locul III la Memorialul Theophil Demetriescu și care a obținut titlul de
Maestru Internațional;
 Echipa Chimistul Rm. Vâlcea (prin căpitanul de echipă dl Tiberiu Aniniș) – titlul de Campioană
Națională printr-o cupă și diplomele aferente fiecărui component al echipei (Mihai Florea, Florin
Becșenescu, Marius Horvat, Becșenescu Iulian – înlocuitorul regretatului Silviu Nenciulescu care
a dus majoritatea partidelor până aproape de final); Pe locul al II-lea rămâne echipa CS Energy
Cameron Câmpina, deoarece contestația dlui Nicolae Achim, căpitanul echipei, nu s-a aprobat
(detalile vor fi prezentate mai jos). Pe locul III o echipă tânără, dar puternică - AS Alfil Pitești,
reprezentată prin căpitanul de echipă dl Ovidiu Grigore Stancu.
Apoi dl Miron Sferle a comunicat că s-a dat startul la Memorialul Silviu Nenciulescu, o reușită
deosebită deoarece secțiunea A este de categoria 10, surprize plăcute fiind participarea GM FIDE
Sethuraman P. din India – ELO 2634 (Aprilie 2015) și ICCF GM Robert Serradimigni din Franța , iar 4 jucători
sunt din România: Gheorghe Pepene, Viorel Crăciuneanu, Adrian Pantazi și Marius Zărnescu. În secțiunea B
participă alți 4 jucători din România: Tiberiu Aninis, Teodor-Adrian Stănescu, Iulian Taras și Gavril Berecz. În
secțiunea C sunt 15 jucători români.
Au sosit de la Federația Internațională titlurile și medaliile acordate jucătorilor români la Congresul
ICCF din Australia:
 Dl Marius Zărnescu – diploma și medalia ICCF-IM;
 Dl Cristian Câmpian – diploma și medalia ICCF-IM;
 Dl Cristian Ion Epure – diploma și medalia ICCF-SIM;
 Dl Mihai Florea – diploma și medalia ICCF-SIM;
 Dl Marius Văluțanu – diploma și medalia ICCF-SIM.
De asemenea au fost amintite încă două titluri internaționale obținute în ultimul timp și care vor
fi confirmate la Congresul ICCF din acest an:
 Dra Laura Cristina Mihai – titlul de ICCF-LIM;
 Dl Gheorghe Pepene – titlul de ICCF-IM.
Ediția a 52-a a Campionatului Național Individual a fost câștigată de către dl Florin Becșenescu, iar
pentru locurile II și III se așteaptă definitivarea clasamentului după încheierea ultimelor partide.
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Cu privire la contestația din CN a dlui Nicolae Achim, căpitanului echipei CS Energy Cameron
Câmpina, care a sesizat CCSC și FRS că echipa clasată pe locul I (Chimistul Rm. Vâlcea) nu și-a achitat viza
anuală pe 2013 și 2014, dl Miron Sferle a menționat următoarele:
 În momentul când s-a demarat concursul (ianuarie 2013), condițiile prevăzute de regulamentele
naționale precum și ale ICCF erau îndeplinite. Pentru amănunte a se vedea Răspunsul CCSC
atașat prezentei Minute;
 Din faza de început au fost eliminate două echipe (CS Ineu și Sibiu) deoarece s-a constatat că
partidele celor 8 jucători erau jucate de o singură persoană, Pavel Silviu, (jucătorii acestor echipe
nu stiau că li s-au atribuit ICCF-ID și adrese de e-mail false. Jucătorul Pavel Silviu a fost suspendat
pe o perioadă de doi ani;
 Dl Vladimir Danilov a cerut lămuriri suplimentare, în mod particular la taxele impuse în anii 2013
și 2014 echipelor și jucătorilor din sahul prin corespondență (SpC);
 Dl Miron Sferle menționează ca la SpC taxele se achită înainte de începerea competițiilor ca o
confirmare de participare, dar nu s-a urmărit plata vizelor;
 CCSC a hotărât ca pe viitor nici un concurs să nu mai demareze până nu sunt verificate toate
cerințele;
Dl Vladimir Danilov a prezentat situația critică a sumelor încasate la momentul când dânsul a fost
numit secretar general al FRS (noiembrie 2013), respectiv multe taxe nu erau achitate (ex: un organizator nu
a plătit taxele pentru cele 5 turnee organizate), deci nici taxele către FIDE (cca. 1.065 EURO/an ptr SpC). Dna
Aura Mihăilă nu a putut prezenta o situație clară, mai ales pentru SpC, unde nu existau date clare. De ex:
dintr-un total de 2.800 de jucători care au participat la turnee FIDE, doar 2.400 si-au plătit vizele, începând
chiar cu campioana națională ”en-titre” la șah practic!
Dl Marius Ceteraș a propus ca toți jucătorii/cluburile să-și plătească viza anuală pentru a evita
repetarea/apariția situațiilor limită (excluderi, anularea rezultatelor).
Dl Vladimir Danilov a completat această propunere prin impunerea plății vizei anuale (care in final
este o viza de jucător sah practic) și de jucătorii de SpC la timp și periodic (anual). Neplata vizei anuale poate
să ducă la excluderea din competiții și anularea rezultatelor.
Dl Marius Ceteraș a comentat această propunere spunând că ar trebui să permitem să ia parte la
concursuri și jucătorilor care nu sunt legitimați la un club anume, dacă își plătesc taxa de participare.
Dl Sebastian Andreica-Navruc a susținut că orice jucător de șah își dovedește această calitate prin
plata vizei anuale (în primul rând) pentru a nu exista dubii, până la data stabilită (aici fiind neclaritățile care
generează oarecare întârzieri).
Dl Vladimir Danilov a sugerat că poate un termen anual este de dorit – 31 ianuarie, și va cere dnei
Aura Mihăilă să verifice achitarea acestei taxe.
Dl Florin Becșenescu a ridicat posibilitatea legitimării duble a unor jucători iar dl Miron Sferle a
clarificat această propunere prin explicarea dorinței unui jucător de șah practic legitimat la un club de a juca
SpC (dar dorește a completa echipa de la un alt club pentru a participa la CN SpC). O situație favorabila este
la ICCF, competiția Champions League, unde echipa aparține căpitanului care a înscris-o/alcătuit-o, fiind
admise echipe cu jucători de la cluburi diferite sau chiar din țări diferite.
Dl Vladimir Danilov a menționat că toate propunerile trebuie înaintate Consiliului Director FRS
pentru a fi analizate și aprobate (numai pe baza unui Regulament de transferuri inclusiv pentru SpC). Mai
există posibilitatea de a transfera un jucător înaintea (3-10 zile) începerii unei competiții cu acordul FRS dar
există riscul pierderii controlului jucătorilor și se pot genera alt gen de conflicte (împrumutul este până la
sfârșitul anului). Deci varianta unor transferuri ”duble” este mai fezabilă/posibilă practic, cu mențiunea
”pentru sahul prin corespondență” (nu mai este nevoie nici de mențiuni în legitimația jucătorului), ceea ce
ofera posibilitatea evoluțiilor jucătorilor la alte cluburi pe o perioadă scurtă, chiar câteva zile (Atenție – nu
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este permisă evoluția decât la clubul unde a fost tranferat). Situația acestor jucători poate fi evidențiată pe
site-ul FRS, într-un tabel al jucătorilor. Un alt aspect se referă la verificarea vizei medicale anuale de către
arbitrul competiției și care trebuie sa fie obținută pentru a se realiza conformarea totală cu regulamentele
FRS și a se evita surprizele neplăcute.
Dl Miron Sferle a prezentat prima propunere a dlui Rudolf Dombi, aceea ca toti jucătorii noi în SpC
înscriși la CN să participe la preliminarii pentru a se confirma seriozitatea acestora (a elimina sitația cand se
retrag din grupele semifinale ale CN). Propunerea nu a fost agreată de participanți, datorită numărului
relativ mic de jucători, chiar se consideră o discriminare la dreptul fiecărui jucător de a accede în concursuri
fără bariere artificiale (totuși se poate cere dlui Dombi să testeze în viitor dacă sunt suficienți participanți
pentru organizarea preliminariilor în CN).
Dl Miron Sferle a prezentat alte două propuneri ale dlui Rudolf Dombi, aceea ca să se organizeze
campionatul național feminin și campionatul de juniori. Dl Marius Ceteraș atrage atenția că orice competiție
nouă trebuie anunțată la FRS si Minister pentru a fi aprobată și inclusă în calendarul competițional inainte
de start (de exemplu campionatul national de juniori la SpC).
La fel se va avea în vedere ca turneul ”Romanian Chess Federation – 90” să fie notificat la Minister
pentru a fi aprobat înainte de a se da startul (implică și taxe financiare către ICCF).
O veste buna, în Finala Olimpiadei 18, la masa 1, primul loc a fost obținut de un român, ICCF-GM
Florin Șerban, dar echipa nu a avut o evoluție bună, ocupând locul 10. A fost amintit și comportarea
promițătoare a echipei naționale în Semifinala 2 a Campionatului european, ed. 10, care are mari șanse de
calificare în finală, remarcându-se jucătorii Florin Becșenescu și Adrian Pantazi.
Din nou, dl Vladimir Danilov a menționat necesitatea obținerii autorizării de la Minister (să cerem
permisiunea de a participa) înainte de începerea competiției cu o perioadă de timp, altfel rezultatele nu
sunt omologate în România, deci nu se premiează. În concluzie, ar fi bine să stim exact componența echipei
pentru notificare spre aprobare cu cel puțin 2 luni înainte de începerea competiției (dacă dorim ca
rezultatele să fie omologate în Romania și eventual premiate).
Dl Viorel Crăciuneanu a propus ca fiecărui jucător să i se completeze o fișă cu date personale pentru
o bună socializare și cunoaștere a jucătorilor (nu numai după ce au decedat!?). Dl Sebastian AndreicaNavruc a atras atenția asupra cerințelor și obligațiilor din Legea nr. 677 cu privire la prelucrarea datelor
personale, atât jucătorii care trebuie să-și dea acordul în scris (declarație acord pentru prelucrarea datelor
personale) cât și colectorul-prelucrătorul (care trebuie să-si securizeze arhiva cu aceste date).
Dl Miron Sferle dorește să se discute și ultimul punct de pe ordinea de zi, anume reorganizarea
CCSC, punctual este vorba despre funcția de Președinte, deoarece dânsul este la pensie și ar dori să se
retragă. Dl Sebastian Andreica-Navruc propune revenirea in CCSC pe poziția de Președinte a dlui Marius
Ceteraș, lucru refuzat de cel nominalizat și vehement criticată de dl Vladimir Danilov, care a susținut că are
nevoie de dânsul acolo unde este acum. În schimb, dl Marius Ceteraș îl propune pe dl Gheorghe Pepene
care însă refuză. Dl Florin Becșenescu îl propune pe dl Sebastian Andeica-Navruc, dar acesta susține că nu
are experiența și abilitățile necesare. Dl Miron Sferle propune ca posibili succesori pe domnii Pantazi Adrian,
Teodor-Adrian Stănescu care este deja în CCSC și este activ. Asistența susține propunerea ca dl Miron Sferle
să mai rămână încă un an în funcție, perioadă în care să formeze noul candidat la funcție de Presedinte
CCSC. Problema rămâne în discuție!
S-au făcut pozele de rigoare într-o atmosferă colegială deosebită și s-a propus ca următoarea întâlnire să fie
puțin mai lungă, astfel încât să existe timp și pentru câteva partide de șah sau chiar un miniturneu de blitz.
S-au transmis mulțumiri tuturor colegilor prezenți, în special celor care au contribuit la organizare: TeodorAdrian Stănescu, Florin Becșenescu și Sebastian Andreica-Navruc.
4-5 aprilie 2015
Material redactat de Sebastian Andreica-Navruc și Miron Sferle
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PS Am primit prin posta electronica câteva propuneri din partea domnului Costel Voiculescu,
răspunsul la acestea rămânând în sarcina CCSC.
1- In competitiile interne TIMPUL DE GANDIRE sa fie de 250 zile cu un supliment de 10 zile pentru fiecare 10 mutări
efectuate,dupa modelul din CHAMPIONS LEAGUE 2017,sau dupa modelul actual + 1 zi la fiecare mutare(timp
suplimentar), Astfel timpul va fi ceva mai relaxat,permitand participarea mai multor jucatori.
2-Posibilitatea utilizarii (in continuare) a mutarilor transmise conditionat -''SUBMIT CONDITIONAL''

Răspunsul CCSC la contestația domnului Achim Nicolae,
privind omologarea Camp. Național la Șah prin Corespondență,
ediția a 4-a, 2013-2015
Pentru o mai bună înțelegere a faptelor voi prezenta succint câteva informa ții
preliminare:
- Organizarea acestui concurs a revenit d-lui Marius Cetera ș, care era în acel moment
membru al CCSC, și a durat câteva luni începând din toamna anului 2012;
- Tot atunci a fost aprobat și publicat Regulamentul de desfă șurare a acestei competi ții, sa stabilit că se va desfășura pe serverul ICCF și că vor fi respectate Regulamentele ICCF
pentru jocul pe server și pe echipe ;
- În ianuarie 2013 s-a reușit definitivarea echipelor precum și plata taxei de participare de
către toate cele 11 echipe.
- În 26.01.2013 s-a făcut setarea pe serverul ICCF și s-a stabilit ca data oficială de start să
fie 01.02.2013. Este o cutumă a turneelor organizate pe serverul ICCF ca să existe o
anumită perioadă de timp între setare și startul oficial, perioadă folosită pentru pregătirea
partidelor;
- Concursul a avut o desfășurare normală, partidele s-au încheiat treptat pe parcursul
anilor 2013-2014, iar ultima partidă s-a încheiat în martie 2015.
- Clasamentul final arată astfel: 1.Chimia Râmnicu Vâlcea 30,5p 2.CS Energy Cameron
Câmpina 30p 3.AS Alfil Pitești 28.5p 4.CSM Cluj-Napoca 27p 5.CSU Alba Iulia 26,5p
6.Mediator Giarmata Vii 24p 7.Clubul Central de Șah Bucure ști 18p 8.CSU Arad 17,5p
9.Politehnica Iași 12,5p. Echipele CSU Sibiu și CS Ineu au fost eliminate după cca două
luni de la start pentru nerespectarea Codului de conduită.
Luând în considerare aspectele sesizate de domnul Nicolae Achim, Comisia
Centrală de Șah prin Corespondență consideră că această competi ție a fost bine
organizată și că desfășurarea a fost una normală. La start au fost respectate atât
Regulamentele Federației Române de Șah cât și cele ale Federa ției Interna ționale (ICCF).
Fiind vorba despre ianuarie 2013, considerăm că organizatorul Marius Cetera ș a procedat
corect, necondiționând înscrierea în competiție de plata vizelor pe anul 2013. Iar neplata
vizelor pentru 2014 nu are nicio legătură cu un concurs început în anul anterior.
La data de 01.02.2013, când a început CN echipe, edi ția a 4-a, nu era în vigoare nicio
hotărâre a FRSah de suspendare a clubului Chimia Rm.Vâlcea. Iar suspendarea ulterioară
a clubului Chimia Râmnicu Vâlcea, în martie 2013, nu poate influența un concurs
declanșat anterior. Iar în Hot. nr.3 a AG din data de 14.03.2015, privind cluburile
suspendate pentru neplata cotizației pe anii 2014 si 2015, clubul Chimia Rm. Vâlcea nu
figurează, deci înseamnă ca între timp a intrat în legalitate.
CCSC recunoaște însă că ar fi trebuit urmărită situa ția achitării vizelor anuale de către
cluburi, mai ales pentru a asigura condiții regulamentare concursurilor următoare. De
acest lucru se fac vinovați căpitanii de echipă, organizatorii de competi ții și, desigur,
președintele CCSC. Iar jucătorii nu au nicio vină, ei au drept de transfer, ei nu pot fi lega ți
de glie 2-3 ani până se termină un concurs de coresponden ță, nici nu pot fi obliga ți să- și
achite taxele pe toată perioada.
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Cred că se impune și o minimă explicație pentru în țelegerea diferen țelor dintre
specificul șahului prin corespondență și al celui de la tablă și implicit, a regulamentelor
acestora. Regulamentele specifice OTB nu pot fi aplicate ad-literam la șahul prin
corespondență, mai ales în condițiile când acesta este gestionat automat de un server
specializat. Voi insista puțin asupra unor aspecte ale șahului desfă șurat pe serverul ICCF.
Aici omologarea unei partide nu așteaptă încheierea concursului. Partidele încheiate intră
automat la calculul ELO-ului ICCF (care se publică trimestrial) precum și la acordarea de
norme și titluri internaționale. Doar în cazuri exceptionale și numai în interiorul unui
trimestru de calcul, arbitrul poate modifica unele rezultate. In condi țiile noastre însă,
solicitarea domnului Nicolae Achim de anulare a unor rezultate devine practic imposibilă.
De asemenea, noțiunea de echipă pe server este departe de cea de la șahul practic. Aici
echipele pot fi compuse din jucători de la cluburi diferite sau chiar din țări diferite, iar pe
server nici nu există o evidență a echipelor. Imediat după startul unei competi ții un jucător
poate să participe la o altă competiție, cu o altă echipă. ICCF nu condi ționează înscrierea
la turneele sale de existența unei legitimări la un club sau la o federa ție na țională. ICCF
are o singură pretenție: plata unei taxe, plată care poate fi făcută direct pe server (prin
funcția Direct Entry) sau prin intermediul federațiilor. CCSC a ales să pretindă jucătorilor
români să-și achite taxele pentru fiecare concurs în contul FR de Șah, deoarece nu to ți
jucătorii au acces la mijloacele de plată prin internet. Dar avem destule cazuri în care
jucătorii se înscriu singuri în competiții și fac plata prin Paypal. De asemenea, există un
acord între ICCF și FR de Șah pentru o plata cumulată a facturii anului anterior, în prima
parte a anului curent.
In concluzie, CCSC consideră că nici una dintre cererile domnului Nicolae Achim nu
este justificată și nu poate fi acceptată. După o muncă serioasă de peste 2 ani, nu putem
veni cu o soluție la masa verde, prin care echipa clasată pe locul 2 să fie declarată
campioană. Am convingerea că nici jucătorii echipei din Câmpina nu ar accepta acest
lucru. CCSC, de comun acord cu organizatorul Marius Cetera ș și cu arbitrul Antal Istvan,
apreciază că această ediție a Campionatului Național pe echipe la șahul prin
corespondență s-a desfășurat regulamentar iar clasamentul merită omologat în întregime.
Echipa CS Chimia Râmnicu Vâlcea a obținut pe merit titlul de campioană na țională,
câștigând chiar și meciul direct cu echipa din Câmpina, cu 2,5-1,5.
În încheiere, rog conducerea Federației Române de Șah, și pe această cale, să
acorde echipei Chimia Râmnicu Vâlcea o Cupă și diplome celor 4 jucători, dacă nu există
mijloace financiare.
Iar CCSC, prin subsemnatul, se angajează pe viitor să verifice Regulamentele FR
Sah cu toată atenția.
Cu deosebită considerație.
Miron Sferle
Președinte CCSC

24 martie 2015
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