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CRITERII DE CALIFICARE:
1.1. Preliminariile WCCC
1.1.1. Următorii jucători au drept de joc în faza Preliminariilor WCCC:
a) jucătorii care au realizat cel puțin 40% din puncte într-o grupă din Turneul Candidaților, dacă nu au obținut o
calificare superioară;
b) jucătorii care au realizat cel puțin 50% din puncte într-o grupă semifinală a WCCC, dacă nu au obținut o calificare
superioară;
c) jucătorii care s-au clasat pe locurile 3-4 sau au realizat minimum 60% din punctaj, într-o grupă anterioară de
Preliminarii, dar nu s-au calificat pentru semifinale;
d) câștigătorii grupelor Master Class din categoria Promotion Tournaments. Locul 2 din grupele Master Class obține
½ calificare, adică este nevoie de două locuri 2 pentru a accede în Preliminariile WCCC;
e) jucătorii care au realizat cel puțin 50% în Finalele ICCF World Cup;
f) jucătorii care au realizat cel puțin 50 % în turnee de cat 9 sau mai mare ale Campionatului European;
g) jucătorii care s-au clasat pe locurile 3-4 sau au realizat minimum 60% din punctaj, în turnee de cat 8 sau mai
mare ale Campionatului European;
h) jucători nominalizati de CCSC, care au un rating mai mic decât 2400;
i) Maeștrii internaționali (ICCF IM) cu rating minim 2300;
j) Maeștrii internaționali seniori (ICCF SIM) cu rating minim 2250;
k) Marii maeștri ICCF;
l) Jucători care au rating >2500.
Obs. România are dreptul la trei nominalizări MFN (pentru Preliminarii și Semifinale, cumulat)

1.2. Semifinalele WCCC
1.2.1. Următorii jucători au drept de joc în Semifinalele WCCC:
(a) participanții la una dintre Finalele WCCC care nu au obținut o calificare superioară
(b) participanții la Turneul Candidaților care au realizat minimum 50% din punctaj, dar nu au obținut o calificare
superioară
(c) participanții la una dintre Semifinalele WCCC care au terminat pe locurile 3-4 sau care au realizat minimum 60%
din punctaj, dar nu s-au calificat pentru Turneul Candidaților
(d) primul și al doilea clasat în Preliminariile WCCC
(e) participanții la una dintre Finalele World Cup care au terminat pe locurile 3-4 sau care au realizat minimum 60%
din punctaj
(f) participanții la una dintre Finalele Campionatelor Zonale, de categorie minim 9, care au terminat pe locurile 3-4
sau care au realizat minimum 60% din punctaj
(g) primii doi clasați în Finalele Campionatelor Zonale, de categorie 8 sau mai puțin
(h) jucătorii nominalizați de federațiile naționale (MFN) care au un rating minim 2400
(i) deținătorii titlului de ICCF IM, cu rating minim 2500
(j) deținătorii titlului de ICCF SIM, cu rating minim 2450
(k) deținătorii titlului de ICCF GM, cu rating minim 2400
(l) jucătorii care un rating minim 2550.

1.3. Turneul Candidaților WCCC
1.3.1. Următorii jucători au drept de joc în Turneul Candidaților:
(a) participanții la una dintre Finalele WCCC care au obținut cel puțin 50% din punctaj;
(b) participanții la Turneul Candidaților care s-au clasat pe locurile 2-4 sau care au realizat minimum 60% din
punctaj, dar nu s-au calificat pentru finală;
(c) primii doi clasați într-o grupă semifinală a WCCC;
(d) primii doi clasați într-o finală World Cup;
(e) primii doi clasați în Finalele Campionatelor Zonale, de categorie 9 sau mai mare;
(f) all previous World Correspondence Chess Champions
(g) deținătorii titlului de ICCF GM care au minimum 5 norme de GM ;
(h) jucătorii care un rating minim 2600.

1.4. Finala WCCC
1.4.1. Următorii jucători au drept de joc în Finala WCCC:
(a) primii doi clasați într-o finală anterioară a WCCC;

(b) primii doi clasați într-o grupă din secțiunea Turneul Candidaților. Responsabilul ICCF al acestor turnee are
dreptul să modifice această regulă dacă, în mod excepțional, într-un an au luat startul mai multe de 4 grupe de TC.
Această modificare trebuie să apară în anunțul de organizare a secțiunii Turneul Candidaților..

1.5 Semifinalele Campionatului mondial feminin
1.5.1 Următoarele jucătoare au drept de joc în Semifinalele Campionatului mondial feminin
(a) participanțele la una dintre două finale anterioare care au obținut cel puțin 30% din punctaj;
(b) participantele la una dintre două Semifinale anterioare care au terminat pe locurile 3-4 sau care au realizat
minimum 60% din punctaj;
(c) deținătoarele titlului de LIM și jucătoarele care sunt nominalizate de federațiile naționale în cadrul cotei
aprobate de ICCF;
(d) jucătoarele al căror rating corespunde minimului stabilit de ICCF Title Tournaments Commissioner și aprobat de
ICCF Executive Board.
1.5.2 Distribuirea pe grupe se face de către ICCF Title Tournament Commissioner.
1.5.3 În mod normal, grupele semifinale vor avea minim 9 jucătoare.

1.6 Finala Campionatului mondial feminin
1.6.1 Finala va avea minim 11 jucătoare.
1.6.2 Următoarele jucătoare au drept de joc în Finala Campionatului mondial feminin
(a) primele trei din finala anterioară,
(b) primele două locuri din grupele semifinale.
1.6.3 Dacă unele jucătoare cu drept de joc își vor declina participarea, ICCF Title Tournaments Commissioner poate
admite următoarele clasate din finala anterioară sau din grupele semifinale. De asemenea, The Executive Board
poate acorda două locuri unor jucătoare pe baza unor performanțe internaționale deosebite.

1.7 Correspondence Chess Olympiad (World Championship For National Teams)
1.7.1 Olimpiadele sunt turnee separate, pe echipe, și se vor juca prin poștă sau pe server. În mod normal,
Olimpiadele prin poștă vor avea o durată de trei ani, iar cele pe server doi ani.
1.7.2 Numărul de jucători din echipă va fi stabilit prin anunțul turneului.
1.7.3 Turneul va avea două faze: preliminarii (semifinale) si finală.
1.7.4 În mod normal, o finală nu va avea mai mult de 13 echipe.
1.7.5 Au drept de participare cu o echipă federațiile care și-au achitat obligațiile financiare către ICCF. ICCF
Executive Board, poate aproba și participarea unor echipe combinate ale unor țări cu foarte puțini jucători.
1.7.6 Primele trei locuri dintr-o finală au drept de joc în finala următoare.
1.7.7 Modul de promovare din grupele preliminarii, precum și alte detalii, vor fi stabilite de ICCF Title Tournaments
Commissioner si aprobate de Executive Board la startul turneului.

1.8 Ladies' Correspondence Chess Olympiad (World Championship For Ladies' NationalTeams)
1.8.1 Olimpiadele feminine sunt turnee pe echipe și se vor juca prin poștă sau pe server. Modul de transmitere a
mutărilor va fi stabilit prin anunțul turneului.
1.8.2 Numărul de jucătoare din echipă va fi stabilit prin anunțul turneului.
1.8.3 Turneul va avea două faze: preliminarii (semifinale) si finală.
1.8.4 În mod normal, o finală nu va avea mai mult de 11 echipe.
1.8.5 Au drept de participare cu o echipă federațiile care și-au achitat obligațiile financiare către ICCF. ICCF
Executive Board, poate aproba și participarea unor echipe combinate ale unor țări cu foarte puține jucătoare.
1.8.6 Primele patru locuri dintr-o finală au drept de joc în finala următoare.
1.8.7 Modul de promovare din grupele preliminarii, precum și alte detalii, vor fi stabilite de ICCF Title Tournaments
Commissioner si aprobate de Executive Board la startul turneului.

2. Promotion Tournaments
2.1 Turneele Promotion vor avea trei clase:
(a) Open class,
(b) Higher class,
(c) Master class.
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2.2 Grupele Master class vor avea 11 jucători. Grupele din Higher Class si Open Class vor avea 7 jucători. Au drept
de joc toți jucătorii, cu excepția celor suspendați. Jucătorii din țările care nu sunt membre ale ICCF pot intra prin
programul Direct Entry și se pot califica și pentru fazele WCCC.
2.3 Vor fi utilizate reguli de departajare (tie-breaking) pentru desemnarea câștigătorilor turneelor Promotion.
2.4 Următorii jucători au drept de joc în grupele din Open Class:
(a) jucătorii noi sau fără rating ICCF.
(b) jucătorii cu rating mai mic decât 1900, la data înscrierii.
2.5 Următorii jucători au drept de joc în grupele din Higher Class:
(a) jucătorii cu rating în intervalul 1900-2099, la data înscrierii.
(b) câștigătorii unei grupe Open Class, indiferent de rating.
(c) jucătorii fără rating ICCF, dar care sunt nominalizați de federațiile naționale.
2.6 Următorii jucători au drept de joc în grupele din Master Class:
(a) jucătorii cu rating mediu minim 2100.
(b) câștigătorii unei grupe Higher Class, indifferent de rating.
(c) jucătorii fără rating ICCF, dar care sunt nominalizați de federațiile naționale.
Obs. Ratingul FIDE va fi considerat ca rating ICCF nefixat, unde este cazul.
3. World Cup Tournaments
3.1 Turneele World Cup vor lua startul din doi în doi ani.
3.2 Fiecare fază se va încheia în doi ani.
3.3 Grupele din preliminarii vor avea 7-11 jucători; cele din semifinale 9-13, iar finala va avea 9-15 jucători. Fiecare
jucător va juca câte o partidă cu ceilalți parteneri din grupă.
3.4 Toate grupele din preliminarii precum și din semifinale vor începe în aceeași zi.
3.5 Numai câștigătorul unei grupe va promova în faza următoare. Primul clasat în grupele din preliminarii și
semifinale va primi și un premiu. De asemenea vor fi premiați jumătate dintre participanții la finală.
3.6 Câștigătorul unei finale obține dreptul de a juca în finala următoare fără să plătească taxa. Toți finaliștii au
drept de joc în semifinalele ediției următoare a World Cup.
3.7 În plus, finaliștii mai pot obține drept de joc în Semifinalele sau în Turneul Candidaților din cadrul WCCC.
4. Norm Tournaments
4.1 Aceste turnee sunt de două tipuri: Master Norm tournaments și Grandmaster Norm tournaments. Organizarea
lor revine Title Tournament Commissioner. Aceste turnee pot fi jucate pe server sau prin poștă.
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4.2 Toate grupele acestor turnee permit obținerea de norme pentru titluri ICCF, care sunt specificate în listele de
start ale fiecărei grupe. Grupele vor fi formate din 13 jucători.
4.3 În turneele Master Norm au drept de participare jucătorii care îndeplinesc una din următoarele condiții:
- au un rating fixat (obținut din minim 30 de partide) minim 2300,
- au un rating nefixat (obținut din 12-29 partide) minim 2350,
- au un rating FIDE minim 2350,
- au ocupat locurile 1-3 în finalele campionatelor naționale.
4.4 În turneele Grandmaster Norm au drept de participare jucătorii care îndeplinesc una din următoarele condiții:
- au un rating fixat (obținut din minim 30 de partide) minim 2450,
- au un rating nefixat (obținut din 12-29 partide) minim 2500,
- au un rating FIDE minim 2500,
4.5 Deținătorii titlului de ICCF GM sau jucătorii cu rating minim 2600 au drept de participare în grupele GMN fără
taxă. Aceste înscrieri vor trebui însă să fie confirmate de Federația din țara sa.

4.6 Jucătorii care nu îndeplinesc condițiile prezentate în art. 4.3 și 4.4 pot fi admiși în aceste turnee cu aprobarea
Title Tournament Commissioner și dacă prin includerea lor se menține categoria turneului.
4.7 Un jucător poate lua startul într-o singură grupă pe server într-un interval de 6 luni (ianuarie-iunie și iuliedecembrie). Un jucător poate lua startul într-o singură grupă poștală într-un an calendaristic.
5. Champions’ League
5.1 Champions League este un turneu destinat echipelor formate din 4 jucători. Cei patru jucători pot fi toți din
aceeași țară sau din țări diferite. De asemenea, sunt admise și echipe mixte, formate din bărbați și femei. Fiecare
echipă trebuie să aibă un căpitan de echipă (TC) precum și un nume, de preferință inspirat din domeniul șahului.
5.2 Organizarea turneului Champions’ League revine în sarcina Non-Title Tournaments Commissioner. Toate
secțiunile se vor juca pe webserver, conform regulilor de joc aferente webserverului, cu unele excepții, care vor fi
incluse în anunțul de organizare.
5.3 O ediție (sezon) durează cca doi ani, la sfârșitul acestei perioade vor fi cunoscute echipele care promovează,
respective cele care retrogradează. Champions League are trei divizii: A, B și C. Divizia A cuprinde o singură grupă,
iar diviziile B și C au mai multe grupe. Un jucător are drept de joc la o singură masă și trebuie să joace câte o partidă
cu fiecare partener.
5.4 De regulă, grupele vor fi formate din 11-13 echipe, acest număr poate fi schimbat astfel încât să fie cuprinse
toate echipele înscrise. Structura fiecărei divizii, precum și numărul de echipe care promovează/retrogradează, vor
fi stabilite și vor fi anunțate după încheierea înscrierilor pentru noul sezon.
5.5 Un jucător are drept de joc într-o singură echipă pe parcursul unui sezon. Transferurile de la o echipă la alta
sunt permise numai la începutul sezonului.
5.6 Echipele noi pot intra numai la începutul sezonului. De la un sezon la altul este permisă schimbarea numelui
echipei.
5.7 O echipă poate înlocui jucători de la un sezon la altul. Dar dacă o echipă își înlocuiește toții jucătorii, această
echipă va retrograda în divizia inferioară, excepțiile de la această regulă fiind decise de Non-Title Tournaments
Commissioner.
6. Special Tournaments
6.1 Turneele speciale, cum ar fi Memorial tournaments, Thematic tournaments, etc., vor fi anunțate separat de
Executive Board.
6.2 Astfel de turnee, organizate de federațiile naționale au nevoie de aprobarea ICCF World Tournament Director,
înainte de a fi anunțate. Invitarea unui jucător la aceste turnee trebuie să fie făcută prin intermediul organizației CC
din țara respectivă.

