
Sondaj turnee invitaționale în perioada 2014-2015
Jucătorii interesați să joace în turnee cu participare internațională organizate de CCSC, în 
perioada 2014-2015, sunt rugați să-l informeze pe domnul Miron Sferle, printr-un email pe 
adresa mironsferle@yahoo.com.  
Este de dorit să optați pentru o categorie și o dată de start, aproximative. Pentru jucătorii cu 
rating sub 2200 există posibilitatea de a organiza o secțiune numai cu jucători români. 
Desigur, orice alte observații și propuneri sunt binevenite. 

Turnee invitationale-probleme organizatorice
Scopul principal al acestor turnee consta in obtinerea de norme internationale, de catre 
jucatorii nostri, desigur. De asemenea, pentru a putea beneficia de invitații din partea altor 
țări, trebuie la rândul nostru să organizăm și noi astfel de turnee. Regulamentul ICCF 
prevede ca numarul maxim de jucatori din aceeasi tara, intr-un turneu pentru norme, este 
2/3 din total, adica 8 din 13. 
Deci trebuie sa cunoastem mai intai jucatorii romani, ca sa putem stabili cu aproximatie 
numarul de sectiuni necesare precum si categoriile acestora. Apoi sa fixam data de start si sa 
cerem aprobarile de la Federatie si de la ICCF. 
Iar ultimul pas ar fi trimiterea invitatiilor catre jucatorii straini, cu rating mai mare ca media 
noastra, astfel incat sa putem ridica media turneului. 
Însă aceste turnee nu sunt ieftine, iar jucatorii straini au calitatea de invitati, deci nu li se 
poate pretinde o taxa. 
Care sunt posibilitatile de acoperire a taxei pe care le avem in vedere?
1. Cu ajutorul unor sponsori, cazul ideal, și așteptăm oferte
2. Cu suportarea costului de catre Federatie. Avem sanse daca turneul este memorial 

legat de infiintarea FRSah.
3. Cu suportarea costului de catre jucatorii romani (de ex. pentru un turneu de cat 6, cu 

6 romani, se poate ajunge la 50 euro/jucator).
4. Solutii mixte.
Va reamintesc propunerile de la Caciulata/2014:
- pentru toamna 2014: Memorialul Nenciulescu, cu 2 secțiuni
- pentru 2015: turneul poate avea numele RCF 90, deoarece la anul se implinesc 90 de 
ani de la infiintarea Federației Române de Șah.
   
Costuri turnee invitationale ICCF

Cat. 1-3, 1.25 euro/game, 13 jucatori, 91 games, 113,75 euro
                                               15 jucatori, 120 games, 150 euro
Cat.4-6, 2.50 euro/game, 13 jucatori, 91 games, 227,5 euro
                                              15 jucatori, 120 games, 300 euro
Cat. 7-13, 3 euro/game, 13 jucatori, 91 games, 273 euro
                                            15 jucatori, 120 games, 360 euro
.
Category Average rating For ladies 
I 2251 - 2275 1951 - 1975 
II 2276 - 2300 1976 - 2000 
III 2301 - 2325 2001 - 2025 
IV 2326 - 2350 2026 - 2050 
V 2351 - 2375 2051 - 2075 
VI 2376 - 2400 2076 - 2100 
VII 2401 - 2425 2101 - 2125 
VIII 2426 - 2450 2126 - 2150 
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IX 2451 - 2475 2151 - 2175 
X 2476 - 2500 2176 - 2200 
XI 2501 - 2525 2201 - 2225 
XII 2526 - 2550 2226 - 2250 
XIII 2551 - 2575 2251 - 2275 
XIV 2576 - 2600 2276 - 2300 
XV 2601 - 2625 2301 - 2325 
XVI 2626 - 2650 2326 - 2350 
XVII 2651 - 2675 2351 - 2375 
XVIII 2676-2700 2376-2400


