
RCCA 25 Years Open (RUS) “Russia 25”

Pentru sărbătorirea a 25 de ani de la înființare, Asociația de Șah prin 
Corespondență din Rusia (RCCA) organizează un turneu internațional cu trei 
faze: preliminarii, semifinale și finală.
Datele de start sunt: 15 mai 2018/preliminarii, 15 decembrie 2019/semifinale
și 15 mai 2021/finală. 
Data limită pentru înscrieri este 20 aprilie 2018.
Grupele vor fi formate din 11/preliminarii, 13-15/semifinale si 13-17/finală.
Numărul promovărilor va fi stabilit în funcție de numărul jucătorilor înscriși.
Ritmul de joc: 30 zile/10 mutări la preliminarii, 40/10 la semifinale și 50/10 la finală.
Taxa de intrare: 10 euros. Jucătorii cu rating 2400+ sau cei care au titlul de GM 
sau SIM se pot inscrie direct în semifinale, taxa în acest caz fiind de 15 euro. Trebuie
să rețineți însă că taxa trebuie să intre în contul RCCA cel târziu în luna august a.c., 
taxa nu poate fi plătită în contul Federației. Este nevoie de un cont separat, de care 
mă voi ocupa în funcție de numărul solicitărilor primite de la jucători. 
Premii
Câștigătorii grupelor preliminare vor primi diplome.
Câștigătorii grupelor semifinale vor primi diplome și cadouri în cărți.
Finaliștii vor primi diplome, cadouri în cărți precum și premii în bani pentru primii 
trei (500, 300, 200 euro).

  Memorialul George Pyrich (Scoția)

Asociația de Șah prin Corespondență din Scoția organizează o serie de turnee

în memoria celui care a fost IA și IM George Pyrich, decedat în decembrie 

2017. Dintre multele activități ale lui George în cadrul ICCF voi aminti doar 

ultima: Director Financiar ICCF, a se vedea și linkul 

https://www.iccf.com/message?message=1129. 

Invitația se adresează tuturor jucătorilor, dar mai ales celor care l-au 

cunoscut pe George Pyrich ca jucător, organizator, TD sau responsabil ICCF.
Structura competiției:

 Data de start: 09.09.2018.

 Vor fi mai multe grupe de câte 13 jucători pe categorii de rating. 

 Romania dispune de 3 locuri, plus 2 rezerve.

https://www.iccf.com/message?message=1129


 Nu există taxă de participare și fiecare câștigător de grupă va primi un 

trofeu gravat. 
 Grupele vor fi organizate astfel: 

1) Grupe de jucători cu Elo < 2100
2) Grupe de jucători cu Elo între 2100 și 2199
3) Grupe de jucători cu Elo între 2200 și 2299
4) Grupe de jucători cu Elo între 2300 și 2399
5) Grupe de jucători cu Elo între 2400 și 2499
6) Grupe de jucători cu Elo  >= 2500.

Înscrierile se trimit pe adresa de e-mail a d-lui M. Sferle până la data de 15 
iunie, iar selecția celor 3+2 va fi făcută de către CCSC.

Miron Sferle
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