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Raport de activitate al
Federaţiei Române de Şah pe anul 2016
Conducerea FRŞah era formată la 1 ianuarie 2016 din: Preşedinte: Sorin-Avram IACOBAN, Vicepreşedinţi :
Vasile MANOLE, Corneliu PAŞCALĂU, membri: Daniel CANDEA, Alin-Vivian CÂMPEANU, Claudiu-Badea
IORDACHE, Lucian JUGARU, Costică-Ciprian NANU şi Marian STERE. Directoratul F.R.Şah este compus din:
Secretar general - Vladimir DANILOV, Antrenor federal - Constantin IONESCU şi Economist - Cristian-Alexandru
COCHELA.
Numărul structurilor afiliate la FRŞah era la 1 ianuarie 2016 de 235 membri, iar la 31 decembrie 2016 a
ajuns la 232 membri în condițiile în care la Adunarea Generală din martie 2016 au fost radiate 13 structuri afiliate.
Consiliul Director S-au ţinut 25 şedinţe ale Consiliului Director al FRŞah la următoarele date: 14 și 20
ianuarie, 4, 10 și 23 februarie, 2 ,10 și 24 martie, 1, 12 și 26 aprilie, 20 mai, 16 iunie, 6 iulie, 1, 16, 25 și 30 august,
12 și 22 septembrie, 6, 9 și 31 octombrie, 14 noiembrie și 23 decembrie.Numărul Hotărârilor emise a fost de 56.
Personalităţi dispărute de la ultima Adunare generală ordinară: Paul Segheato, Eleonora Gogîlea, Dan
Vladimir Bondoc, Vladimir Sălceanu, Gheorghe Rășinaru, Dan-Gabriel Păsărelu, Cristina Adela Foișor.
Activităţi editoriale
S-au tipărit cele 4 numere ale publicaţiei trimestriale „Buletin intern FRŞah” (redactor-responsabil: Daniel
Candea), cuprinzând rezultatele competiţiilor interne, acte administrative ale FRŞah, precum şi articole inedite. S-au
editat în format electronic 6 liste CIV, o listă la fiecare 2 luni, redactate de domnul Gherasim Ovidiu.
Site-ul www.STERE.ro - Istoria Șahului Românesc şi-a continuat dezvoltarea şi pe parcursul anului 2016,
cu evenimente, biografii, fotografii, statistici din istoria şahul românesc. S-au încărcat permanent cărţi şi reviste de
şah, ajungându-se ca la sfârşitul anului 2016 să fie prezentate peste 140 de volume de şah din istoriografia
românească, la care se adaugă peste 40 de buletine de turneu şi 14 cărţi de literatură care au legătură cu jocul de
şah.
Revistele de şah autohtone sunt bogat prezentate pe site, prin colecţia completã pentru peste 50 de ani ai
“Revistei Române de Şah”, colecţiile integrale ale revistelor “arhiŞAH”, “TimŞah”, “Chess Extrapress”, “32/64”,
“Buletin Problemistic”, „Quartz” etc., precum şi o bună parte din revista “Gambit”, la care se adaugă “Buletinul Intern al
F.R. Şah” cu peste 250 numere din perioada 1974 – 2014! Merită amintită şi secţiunea de “Periodice” de pe site, unde
s-au adunat nenumărate rubrici de şah din diverse publicaţii neşahiste, precum “Familia”, “Graiul Nou”, “Rebus”,
„Filatelie, Şah, Cuvinte încrucişate”, “C.R.I.” etc.
La toate acestea se mai pot adăuga şi o serie de publicaţii internaţionale: 35 de volume şi sute de reviste.
Toate aceste materiale se pot descărca gratuit şi însumează peste 110.000 de pagini de şi despre şah!
Organizarea Campionatelor Naţionale:
Şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări
a. Semifinalele Campionatului Naţional de seniori. S-a jucat în 6 grupe, cu o participare de 351 sportivi, astfel: în
perioada 6-12 februarie la Galați 35 jucători și Iași 56 jucători, în intervalul 8-14 februarie la Brașov cu 40 participanți,
între 5-7 și 13-14 februarie la Cluj cu 53 sportivi, iar între 12-14 și 19-21 februarie s-au jucat grupele de la Timișoara
cu 62 participanți și București cu 105 sportivi.
S-au calificat în finală primii 5 din fiecare grupă și primele 10 performațe ELO în total 40 sportivi.
b. Campionatele Naţionale de şah clasic seniori şi senioare, Olănești 2 – 10 aprilie: au participat 51 seniori şi 23
senioare, campioni fiind Mircea-Emilian PÂRLIGRAS şi Elena-Luminița COSMA.
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c. Finalele CN individuale pentru copii, juniori şi tineret [Grupele B8-B20 şi F8-F20] Căciulata, 17 - 28 aprilie.
Au participat 626 sportivi - 432 băieţi şi 194 fete - repartizaţi astfel: grupa (B8 -103) campion Matei-Valeriu
MOGÎRZAN, (B10-113) campion Iulian-Matei ANGHEL, (B12-87) campion Cristi-Iulian COCA, (B14-61) campion
David GAVRILESCU, (B16-38) campion Mihnea COSTACHI, (B18-23) campion Cătălin-Lucian PĂTRAȘCU, (B207) campion Călin GHEORGHIU, (F8-26) campioană Lia-Alexandra MARIA, (F10-52) campioană Alexia-Teodora
PUIA, (F12-52) campioană Miruna-Daria LEHACI, (F14-28) campioană Mălina-Andreea ACIU, (F16-17) campioană
Kincso JAKAB, (F18-15) campioană Diana-Elena CUȘMULIUC, (F20-4) campioană Daria-Ioana VIȘĂNESCU.
d.Cupa României pe echipe la şah rapid, Iași 11 – 12 iunie
La masculin au participat 19 echipe, campioană echipa Clubul de Şah al Municipiului Baia Mare.
La feminin au participat 4 echipe, campioană echipa CSM București.
e. Campionatele Naționale de șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegări pentru veterani, Vaslui 19-26 iulie
La masculin șah clasic au participat 27 sportivi, campion Ervin Mozes, la șah rapid au participat 31 sportivi
campion tot Ervin Mozes, la blitz 19 participanți, campion Silvian-Adrian Filip iar la dezlegări 13 sportivi, campion
Gheorghe Pancu.
La feminin șah clasic au participat 3 sportive, campioană Dorina Florea, la șah rapid 2 sportive, campioană
Roxana-Antonela Adoamnei, la dezlegări 2 sportive, campioană Aureliana-Eugenia Pancu.
f. Finalele CN pentru echipe de juniori şi junioare [Sistem de joc elveţian] Iaşi 26 iulie – 3 august. Au participat 75
echipe juniori şi 36 echipe junioare. Campioane: CS Sfinxul Iaşi (B8-21), CSUniversitar de Șah București (B10-18),
CSM Ploiești (B12-14), Politehnica Iaşi (B14-7), CSM Ploiești (B16-7), CSM Focșani 2007 (B18-4), Medicina
Timişoara (B20-4), Micul Șahist Iaşi (F8-7), CSS Nr.1 Timişoara (F10-8), Politehnica Iaşi (F12-6), CSM București
(F14-4), CS Petrolul Ploiești (F16-3), Politehnica Iaşi (F18-5), CSS Nr.1 Timişoara (F20-3).
g. Campionatul Naţional pe echipe masculine – Divizia A, Mamaia 1 – 9 octombrie: au promovat CSU Universitatea
de Vest Timișoara şi CSU Târgoviște. Au retrogradat CS Sig-Mar Sighetu Marmației, CS Diana Galați şi ACS Chindia
Târgoviște.
h. Campionatul Naţional pe echipe masculine – Divizia B 2 - 9 octombrie (3 serii): Slănic Moldova, 6 echipe s-a
calificat în Div.A CS Fianchetto Constanța, Galați, 11 echipe, s-a calificat în Div.A CS Șah Club Galați şi Cavnic 8
echipe, s-a calificat în Div.A A Șah Club Bistrița.
i. Campionatul Naţional pe echipe mixte juniori, Olănești 2 - 6 noiembrie. Au participat: la grupa 8 ani _ 8 echipe,
campioană Micul Șahist Iași ; la grupa 10 ani _ 8 echipe, campioană CSM București; la grupa 12 ani _ 6 echipe,
campioană CS Sig-Mar Sighetu Marmației şi la grupa 14 ani _ 6 echipe, campioană CSU Ploiești.
j. Campionatele Naţionale pe echipe – Superliga, Călimănești 18 – 27 noiembrie: CS AEM Luxten Timişoara a
devenit campioană la masculin, iar CS Politehnica Iași la feminin. Au retrogradat CS Otopeni şi CS Victoria
Techirghiol la masculin.
k.Campionatul Naţional de şah rapid, blitz şi dezlegări, Brașov 2 – 4 decembrie
Au participat:
La şah rapid 107 seniori, campion Vlad-Cristian JIANU şi 30 senioare, campioană Irina BULMAGA.
La blitz 90 seniori, campion Vladislav NEVEDNICHY şi 32 senioare – campioană Irina BULMAGA.
La dezlegări 26 seniori şi 11 senioare, campioni Radu-Cristian TOMA şi Irina BULMAGA.
Participarea şahiştilor români la competiţiile oficiale internaţionale:
Openul internațional al României, Alba Iulia 16 – 23 martie. Open foarte puternic cu 29 participanți, campion
Vladislav Nevednichy.
Campionatul European individual Open, Gjakova (Kosovo) 12 – 23 mai. Au participat 245 de sportivi din 39 de ţări,
România fiind reprezentată de 4 şahişti. Campion – Ernesto Inarkiev (RUS), cea mai bună clasare română marele
maestru Constantin Lupulescu, care s-a clasat pe locul 25.
Campionatul European individual feminin, Mamaia (România) 27mai – 8 iunie. Au participat 112 sportive din 27
țări , din România au participat 11 sportive. Campioană – Anna Ushenina (UKR), cele mai bune clasări dintre
românce: Irina Bulmaga loc 20, Cristina-Adela Foișor loc 24 și Corina Isabela Peptan loc 29 !
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Campionatul Uniunii Europene de la Kouty nad Desnou (Cehia) 5 - 14 august. Delegaţia română, formată din 6
sportivi, a fost condusă de antrenorul Nad Titus Petre, şi a obţinut 2 medalii de aur prin Alessia-Mihaela Ciolacu la
Fete 12 ani și Radu-Cristian Fluerariu la Open 14 ani și o medalie de argint prin Bogdan-Emanuel David la
grupa Open 14 ani .
Campionatul Mondial pentru tineret, Bhubaneswar (India) 7-22august. La băieţi au participat 80 sportivi din 37 de
ţări - campion Xiong Jeffery (USA), românul Călin Gheorghiu clasându-se pe locul 55. La fete au participat 57 de
sportive din 27 de ţări – campionă Dinara Saduassakova (UZB), Daria Vișănescu s-a clasat pe locul 34.
Campionatele Europene de şah clasic pentru juniori, Praga (Croația) 17 – 28 august. Delegaţia română, formată
din 36 sportivi, a fost condusă de antrenorii Ciprian Nanu și Claudiu Iordache, care s-au ocupat cu pregătirea
delegației oficiale la competiție. S-au obținut 2 medalii : 1 medalie de argint obținute de Matei-Valeriu Mogîrzan la
grupa Băieți 8 ani și o medalie de bronz Lia-Alexandra Maria la grupa Fete 8 ani. Remarcabilă a fost și evoluția
junioarei Miruna Daria Lehaci - loc 5 la grupa Fete 12 ani. În topul națiunilor, ca număr de medalii obținute, România
s-a situat pe locul 3-5 la egalitate, după Rusia (132 sportivi - locul I cu 15 medalii), Spania (3 medalii cu 33 sportivi
locul II) și la egalitate cu Armenia (21 sportivi - 2 medalii) și Turcia (39 sportivi - 2 medalii) înaintea unor țări cu tradiție
în șah precum Polonia, Azerbaidjan, Ungaria , Germania, Bugaria, Cehia sau Georgia, care au obținut o singură
medalie. Din anul 2014 FRȘah, prin finanțarea primită de la Ministerul Tineretului și Sportului, a implementat un
program pentru susținerea juniorilor mici, creând astfel premizele unei dezvoltări durabile a șahului juvenil românesc!
Olimpiada de șah de la Baku (Azerbaidjan) 1 – 14 septembrie. La feminin au participat 140 echipe, echipa
României compusă din: Corina Peptan, Cristina Foișor, Luminița Cosma, Irina Bulmaga și Angela Dragomirescu s-a
clasat pe locul 19. Cea mai bună prestație au avut-o Cristina Foișor cu 6,5 din 10 respectiv Irina Bulmaga cu 7 puncte
din 10. La secțiunea open au participat 180 echipe. Echipa României în formația: Constantin Lupulescu, Mircea
Pârligras, Bogdan Deac, Mihail Marin și Vlad Jianu s-a clasat pe locul 33.Cea mai bună comportare au avut-o Mircea
Pârligras și Bogdan Deac, ambii cu 7 puncte din 10.
Turneul internaţional feminin „Memorial Maria Albuleţ”, organizat la Brăila de FRŞah în cooperare cu DSJ Brăila
şi Primăria Brăila în perioada 9 – 16 septembrie. Turneu open cu 25 jucătoare. Loc 1 Olena Martinkova (UKR) Cele
mai bune clasări ale româncelor locurile 3 și 4 Irina Ionescu și Elena-Luminița Cosma.
Campionatele Mondiale de şah pentru juniori (grupele sub 14, 16, 18 ani), Khanty Mansiysk (Rusia), 20
septembrie – 4 octombrie: Delegaţia României , condusă de antrenorul FIDE Nad Titus Petre, s-a întors cu un
bilanţ bun de la Campionatele Mondiale de juniori desfăşurate în oraşul Khanty-Mansiysk, Rusia: dintre cei 8
reprezentanţi ai noştri, 2 terminând în top 10! Cel mai bine s-au clasat Mihnea Costachi - loc 7 ( la egalitate de
puncte cu locul 3) și Ioana-Georgiana Stanciu – loc 8 și un câștig de 100 puncte ELO. O comportare foarte bună
au avut și: Radu-Cristian Toma – loc 14 și normă de Maestru Internațional din 10 runde!, Kincso Jakab - loc 19 și
un câștig de 122 puncte ELO, iar Mădălina-Andreea Aciu – loc 18 și câștig 55 puncte ELO.
Campionatele Mondiale de șah pentru copii (grupele copii sub 8, 10, 12 ani), Batumi 18 – 31 octombrie
România a fost reprezentată de 8 sportivi conduși de antrenorul Andrei Cioară . Cele mai bune clasări au fost
obținute de Maria Lia loc 14 și Miruna Lehaci loc 19.
Campionatul Mondial Școlar, Soci (Rusia) 3 – 12 decembrie. România a fost reprezentată de 8 sportivi și a obținut
o medalie de bronz prin Emanuel-Bogdan David (B13 ani).
Campionatele Europene de şah rapid, blitz și dezlegări pentru juniori, Novi Sad (Serbia) 26 - 30 decembrie Au
participat 287 de jucători din 24 de țări. Au participat 12 români care s-au întors cu următoarele rezultate:
- la șah rapid 2 medalii (bronz -Mihnea Costachi, argint- Mălina-Andreea Aciu) și 3 locuri IV-VI prin Alexandru
Banzea, Theodor Dolana și Andreea Năstase
-la șah rapid pe echipe medalia de argint a obținut-o echipa: Mihnea Costachi, David Gavrilescu, Alexandru
Banzea și Mălina Aciu.

3

Federația Română de Șah – Raport de activitate 2016
- la dezlegări 3 medalii ( aur Mihnea Costachi, argint Mălina Aciu și Teodor Cosmin Nedelcu și un loc IV Theodor
Dolana .
- la blitz 3 medalii (una de aur–Mihnea Costachi și 2 de argint–David Gavrilescu și Mălina Aciu) și un loc 6
prinTeodor Cosmin Nedelcu.
Titluri internaţionale obţinute de şahiştii români GM: Bogdan-Daniel Deac ; IM: Mihnea Costachi; FM: GeorgeCătălin Miroiu, Cătălin-Lucian Pătrașcu, Matei-Ionuț Acsinte și George-Daniel Scripcaru ; CM:Matei-Valeriu
Mogîrzan și Lia-Alexandra Maria. Arbitrul Rudolf Dombi a obținut titlul de Arbitru FIDE (FA) iar arbitrul Alin-Vivian
Câmpeanu a obţinut titlul de Arbitru Internațional (IA).
În urma cursurilor de antrenori FIDE desfăşurate la Poprad și Batumi, au obţinut titlul de: Instructor FIDE - Florin
Ileană și cel de Antrenor FIDE - Andrei-Nestor Cioară.
Cei mai buni 10 sportivi ai anului 2016 : 1.Mircea-Emilian Pârligras 2.Irina Bulmaga (Politehnica Iaşi) 3.Bogdan
Daniel Deac (CSU Ploiești) 4.Elena-Luminiţa Cosma (CS Studențesc Medicina Timișoara) 5.Constantin
Lupulescu (AEM Luxten Timişoara) 6.Matei-Valeriu Mogîrzan (Politehnica Iaşi) 7.Lia-Alexandra Maria (CSM
București) 8.Bogdan-Emanuel David (CS Ineu)) 9. Mihnea Costachi (Politehnica Iaşi)) 10.Miruna-Daria Lehaci
(Politehnica Iași).
Activitatea Colegiului Central de Antrenori
Colegiul Central de Antrenori are componenţa: 1) Grunberg Sergiu, MI antrenor emerit 2) Ardelean George-Cătălin
MI, antrenor 3) Mateuţă Gabriel ,MI 4) Grigore Petre, MI antrenor, 5) Valentin Stoica, 6) Berescu Alin, MM
antrenor şi 7) Pavlov Mircea, MI antrenor emerit – preşedinte. Activitatea Colegiului s-a desfășurat pe trei planuri:
1) Având în vedere că anul 2016 a fost un an olimpic o preocupare importantă a fost legată de discuții și propuneri
privind conducerea echipelor olimpice, antrenori și componența echipei. După numeroase discuții, analizându-se
părerile tuturor componenților acestui organ tehnic, s-a elaborat proiectul privind Componența echipelor olimpice
pentru Olimpiada de la Baku, care a fost propus spre aprobare Consiliului Director.
2) Ca urmare a unei analize aprofundate a activității ,rezultatelor și nivelului tehnic al loturilor naționale de juniori și
tineret, cu sprijinul FRȘah care a asigurat bune condiții de pregătire s-au efectuat stagii de pregătire în care
componenți ai Colegiului Central de Antrenori au depus o activitate susținută de lecții și antrenamente cu componenții
loturilor nationale de juniori.
Rezultatele acestei activități se pot vedea în performanțe din ce în ce mai bune ale juniorilor noștri ( vezi Articolul din
Revista ȘAH Nr 6/2016,)
3) In cadrul Stagiului de pregatire de la Eforie Nord s-au elaborat materiale metodice moderne care au fost puse la
dispozitia antrenorilor de cluburi.
În atenția Colegiului a stat și analiza participării echipelor naționale de seniori și senioare la Olimpiada de la Baku,
constatându-se o lipsă de comunicare eficientă între CCAntrenori și Consiliul Director.
Aceiași deficiență s-a constatat și cu ocazia definitivării Top 10 pe 2016, când propunerile CCAntrenori au fost
luate, doar parțial în seamă, motivându-se decizia prin faptul că propunerea CCAntrenori a venit prea târziu către
Consiliul Director.
Cu excepția reuniunii obișnuite a Colegiului, ce are loc anual cu ocazia Campionatelor Naționale de juniori,
activitatea s-a desfășurat în general prin e-mail și telefon, iar după consultări, membrii colegiului au fost informați
asupra propunerile finale trimise spre aprobare Consiliului Director. Pentru anul 2017 ar fi necesară organizarea de
către FRȘah a mai multor Cursuri de perfecționare pentru antrenori, măsură necesară pentru creșterea nivelului
de pregătire la cluburi. Se impune de asemeni și elaborarea unui proiect de statul de activitate al Colegiului Central
de antrenori, pentru stabilirea clară a relației de lucru între CCAntrenori și Consiliul Director, sarcini și răspunderi.
Colegiul Central de Arbitri a funcţionat în anul 2016 ca organ de lucru consultativ al Consiliului Director al Federaţiei
Române de Şah şi a avut următoarea componenţă: Slabu Nistor(preşedinte), Volchinsche Sebastian(secretar) iar ca
membri Dinu Ioan Nicula,Furcă Andrei, Chirilă Radu-Cătălin, Țaga Georgică şi Dombi Rudolf.
Au fost 4 sedinţe în plen, iar înaintea fiecărei şedinţe de Consiliu Director au avut loc consultări pe email sau
telefonice în vederea stabilirii brigăzilor de arbitri pentru campionatele naţionale, aprobarea testărilor şi alte probleme
de rutină.
În 2016 s-au organizat cursuri de obținere a carnetului de arbitru și examen de promovare . În acest moment
avem 411 de arbitri, dintre care 30 au obţinut carnetul în anul 2016, iar 6 au promovat la categoria a III-a, 3 la
categoria a II-a, 2 arbitri naționali şi 1 la arbitru FIDE.
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Realizări pe parcursul anului 2016
1. La competiţiile la care au participat, membrii CCArbitri au fost buni îndrumători pentru ceilalţi arbitri (foarte
mulţi arbitri începători sau fără o bogată experienţă şi-au exprimat mulţumirea în acest sens).
2. Am colaborat cu membrii altor comisii rezultând îmbunătăţiri ale regulamentelor care vizează şi activitatea de
arbitraj.
3. Au fost organizate examene pentru verificarea cunoștințelor arbitrilor din țară (Testare periodică)
4. Au fost organizate cursuri de formare arbitri și promovare la Căciulata, Iași , Constanța, Mamaia și on-line.
Obiectivele Colegiului Central de Arbitri pentru anul 2017
1.Sustinerea testărilor pentru arbitri .
2.Testarea și formarea lotului naţional de arbitri, mărirea lotului la 30 de membri.
3. Continuarea organizării de cursuri în lunile februarie, aprilie și august, urmate de examene de testare ( conform ROF
al Serviciului de Arbitraj) astfel ca arbitrii să-şi îmbunătăţească bagajul de cunoştinţe, dar să capete şi dreptul de a
arbitra competiţii omologate
4. Revizuirea în continuare a Regulamentului serviciului de arbitraj.
5. Colaborarea cu comisia de specialitate a FIDE pentru obţinerea licenţelor FIDE pentru arbitri (alcătuirea unei baze
de date ale acestora incluzând şi fotografii actuale pentru licenţa FIDE).
6. Promovarea în continuare a arbitrilor tineri, dar şi impulsionarea celor cu experienţă în vederea completării
bagajului teoretic cu ultimele noutăţi şi cerinţe ale arbitrajului modern.
7.Organizarea a cel puţin 4 şedinţe în plen (de dorit cu participarea a tuturor celor 7 arbitri din colegiu): prima va avea
loc chiar la Finalele Campionatului Naţional de sah pentru copii şi juniori de la Băile Felix din februarie 2017.
ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ
Rezumatul activităţii
Concursuri în desfășurare = 9 din care: 7 interne și 2 cu participare internațională.
Numărul total al sportivilor activi = 108 din care: 26 joacă/au jucat și prin poștă.
Numărul femeilor participante la concursuri = 16 (sunt jucătoare care participă la mai multe competiții
concomitant).
Numărul sportivilor participanți în competițiile naționale = 146 (sunt jucători care participă la mai multe
competiții concomitant).
Numărul sportivilor ce joacă în concursuri internaționale organizate de I.C.C.F. = 24
Un sportiv joacă simultan în medie în 3 concursuri, iar durata medie a unui concurs este de 1,5 – 2,5 ani;
Un număr de 6 echipe naționale și 5 echipe legitimate la cluburi naționale participă în competiții
internațional organizate de I.C.C.F.
Numărul sportivilor selecționați în lotul naționale = 35 (în acest număr nu intră și selecționările din meciurile
amicale inter-țări, unde participarea este mult mai numeroasă).
Numărul arbitrilor activi în evidență = 9
Jucătorii se pregătesc individual, principalele surse de documentare (Ebook-uri, baze cu partide, cărți,
reviste, personal computer) se obțin prin internet sau prin abonamente personale.
Colaborarea cu F.R. Șah precum și cu I.C.C.F. poate fi apreciată ca foarte bună.
Popularizarea rezultatelor și concursurilor s-a făcut prin: site-ul Federației Române de Șah, site-ul dl. Epure
Cristian Ion, cât și prin Revista ȘAH, redactor șef dl. Pavlov Mircea.
I. PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE INTERNAȚIONALE
1. Echipele naționale
După cum ne-am obișnuit în ultimii ani, România participă cu echipe naționale la competițiile organizate
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sub egida I.C.C.F. Iată o scurtă prezentare a acestora:
1.1.Semifinala a 3-a Olimpiada a XIX-a s-a desfășurat prin poștă, a avut startul competițional pe data de 3
octombrie 2011, echipa României a ocupat locul V cu 29p (+2). Rezultatele individuale au fost obținute astfel: SIM
Sferle Miron 8p (+2) - locul 5, SIM Epure Cristian Ion 7,5p (+1) - locul 5, IM Dabija Mircea 8,5p (+3) – locul 3 și
Baltă Mihai5p (-4) – locul 6. De remarcat locul trei obținut de regretatul IM Dabija Mircea în cadrul mesei nr.3.
1.2.România participă și la Olimpiadei feminine ediția a X-a – finală ce a avut startul pe data de 1
septembrie 2015, echipa României ocupă un loc VIII - provizoiru cu 17p (- 1). Rezultatele individuale la finele anului
2016 se prezintă astfel: LIM Mihai Laura 4p (-2) – locul 11, Mihai Eleonora Antonia 2,5p (-4) – locul 11, Ioniță
Mariana 4,5p (+1) – locul 7 și Stănescu Teodor Adrian 6p (+4) – locul 5. De remarcat rezultatul excepțional obținut
de Dobre Ana-Margareta-Alexandra în condițiile în care mai sunt în desfășurare trei partide, cu mari șanse pentru a
ocupa un loc în primele trei clasate.
1.3.România participă și la Olimpiada ediția a XXI-a – preliminarii, secțiunea a 4-a ce a avut startul
pe data de 1 septembrie 2016, echipa României ocupă un loc II - provizoriu cu 7p (+ 1). Rezultatele individuale la
finele anului 2016 se prezintă astfel: IM Pepene Gheorghe 3p – locul 1, IM Pantazi Adrian 3p (+1) – locul 1, IM
Crăciuneanu M Viorel 0p – locul 8, SIM Epure Cristian Ion 0p – locul 8, Becșenescu Florin 0p – locul 9 și Necula
Iulian 1p – locul 5. De remarcat rezultatul excepțional obținut de IM Pepene Gheorghe (2480) și de IM Pantazi
Adrian (2447), cu mari șanse de a termina pe locul 1 la primele două mese.
1.4.O altă echipă națională participă la Campionatului european, ed. a X-a, semi-finala, grupa a 2-a și a
ocupat locul II cu 44p (+9), fiind calificată în finală. Competiția a avut startul pe data de 10 iunie 2014 și se
prezintă cu următoarele rezultate individuale finale, în ordinea meselor: IM Ghindă Mihai Viorel - înlocuit de SIM
Sferle Miron 4,5p (-1) – locul 9, SIM Florea Mihail 4,5p – locul 5, SIM Epure Cristian Ion 6,5p (+3) – locul 1, SIM
Ciucurel Sorin Marius 5p – locul 6, Becșenescu Florin 7,5p (+5) – locul 1, SIM Moise Octavian 2,5p (-5) – locul 11,
IM Pantazi Adrian 7,5p (+5) – locul 1 și IM Zărnescu Marius 6p (+2) – locul 2. De remarcat rezultatul excepțional
obținut de SIM Epure Cristian Ion, Becșenescu Florin, IM Pantazi Adrian primul loc la mesele 3, 5, 7 și de IM
Zărnescu Marius locul II la masa 8.
1.5.O altă competiție de tradiție este Cupa Latină, unde România a câștigat primele 3 ediții
europene. În prezent țara noastră participă la Cupa Latină Mondială ediția a II-a, care a avut startul în data de 1
martie 2015, echipa României a câștigat medalia de bronz cu 50,5p (+18), depășind puternica echipă a Italiei.
Primele clasate sunt: 1.Portugalia, 2.Franța, 3.România, 4.Italia. Din punctul de vedere al rezultatelor individuale,
în ordinea meselor: SIM Sferle Miron 8,5p (+3) – locul 1, IM Pepene Gheorghe 8p (+2) – locul 3, IM Enescu
Constantin 8p (+2) – locul 4, Necula Iulian 11p (+8) – locul 1, Stănescu Teodor Adrian 8,5p (+4) – locul 4 și Stancu
Ovidiu Grigore 6,5p (-1) – locul 10. De remarcat rezultatul excepțional obținute de SIM Sferle Miron, Necula Iulian –
11p din 14p cu normă de IM, primul loc la mesele 1, 4 și de IM Pepene Gheorghe locul II la masa 2.
1.6.În data de 15 aprilie 2016 s-a dat startul la o altă competiție tradițională Cupa Danube – Paul
Darmogray Memorial ediția V-a, echipa națională ocupă un loc VIII - provizoriu cu 18,5p (+2). Se prezintă cu
următoarele rezultate individuale la finele anului 2016, în ordinea meselor: IM Pantazi Adrian 4,5p – locul 5, SIM
Matei Cornel 0p – locul 11, Băluțescu Mihail Goangă 4p – locul 7, Stănescu Teodor Adrian(2372) 3p – locul 9,
Tofan Adrian Ioan 5p (+2) – locul 3, Taraș Iulian 2p – locul 6. De remarcat rezultatul excepțional obținut de Tofan
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Adrian Ioan locul III la masa 5.
2.Champions League, pe echipe
În prezent se desfășoară ediția a VI-a a cunoscutei competiții pe echipe, Champions League, într-o
structură organizatorică nouă.
2.1.În eșalonul 2, numit Challenger League 2017, participă trei echipe: Chimia Râmnicu Vâlcea, C.S.M.
Cluj-Napoca 2 și C.S. Energy Cameron Câmpina 1.
Grupa a I-a a luat startul la data de 15 aprilie 2015 iar echipa C.S. Energy Cameron Câmpina 1 a terminat
pe locul 12 cu 18p (-12), cu următoarele rezultate individuale: Bucur Mircea 4,5p (-3) – locul 12, SIM Neagu Liviu
5,5p (-1) – locul 12, IM Dabija Mircea 4p (-4) – locul 13, Oprișor Răzvan 4p (-4) – locul 13.
Grupa a II-a a luat startul la data de 15 aprilie 2015 iar echipa C.S.M. Cluj-Napoca 2 ocupă un loc 11
provizoriu cu 21p (-5), cu următoarele rezultate individuale: Szabo Almoș 4,5p (-3) – locul 12, IM Lakatos Ștefan
6,5p (+1) – locul 4, Băluțescu Mihail Goangă 6p – locul 9, Bobârnac Dorin 4p (-3) – locul 11.
Grupa a III-a a luat startul la data de 15 aprilie 2015 iar echipa Chimia Râmnicu Vâlcea ocupă un loc 7
provizoriu cu 24p, cu următoarele rezultate individuale: GM Voiculescu Costel 5,5p (-1) – locul 11, SIM Florea
Mihail 5,5p (-1) – locul 9, Becșenescu Florin 7,5p (+3) – locul 1, IM Zărnescu Marius 5,5p (-1) – locul 9. De remarcat
rezultatul excepțional obținut de Becșenescu Florin locul I la masa 3.
2.2.În eșalonul 3, numit Promotional League, participă două echipe: Clubul Central de Șah București și
Caissa Boys.
Grupa a 15-a Promotional League 2015 a luat startul la data de 15 aprilie 2015 iar echipa Clubul Central
de Șah București a terminat pe locul I cu 21p (+10), reușind promovarea în liga a doua, cu următoarele rezultate
individuale: Ristea Tudor 4p – locul 3, Ioniță Mariana 5,5p (+3) – locul 1, Ioniță Anduena 5p (+2) – locul 2, Stănilă
Elena 6,5p (+5) – locul 1. De remarcat rezultatul excepțional obținut de Ioniță Mariana și Stănilă Elena locul I la
mesele 2 și 4.
Grupa a 20-a Promotional League 2016 a luat startul la data de 31 mai 2016 iar echipa Caissa Boys ocupă
un loc III provizoriu cu 16,5p (+4), cu următoarele rezultate individuale: Tofan Adrian Ion 4p (+1) – locul 1, Taraș
Iulian 4p – locul 3, Țoca Adrian 5p (+2) – locul 2, Andreica Navruc Sebastian 3,5p (+1) – locul 3. De remarcat
rezultatul excepțional obținut de Tofan Adrian Ion locul I la masa 1.
3.Meciuri amicale interțări
Se află în desfășurare un singur meci Danemarca – România 2015, la 27 de mese, data de start a fost 20
noiembrie 2015 iar la finele anului 2016 rezultatul parțial este favorabil țării noastre cu 26p la 24p, în condițiile în
care mai sunt 4 partide neterminate.
S-a încheiat meciul Australia-România 2014, la 35 de mese, data de start 1februarie 2014 iar rezultatul final
a fost meci egal 35p la 35p.
4.Principalele participări individuale
Iată, pe scurt, un rezumat al participărilor individuale la principalele competiții organizate de I.C.C.F.:
4.1.World Championship ediția a 29-a final, a luat startul la data de 20 iunie 2015 iar GM Șerban Florin
ocupă locul 17 cu 3,5p având în desfășurare 9 partide.
4.2.European Individual Championship ediția a 68-a final, a luat startul la data de 15 decembrie 2013
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iar SIM Matei Cornel a ocupat locul VI cu 9p (+2) și SIM Cincă Daniel a ocupat locul XVI cu 6 p (-1).
4.3.World Championship ediția a 34-a, turneul candidaților, a luat startul la data de 20 septembrie 2014
în grupa a II-a SIM Neagu Liviu ocupă un loc IX provizoriu cu 4,5p, cu șanse de a se califica în finală.
4.4.World Championship ediția a 36-a, turneul candidaților, a luat startul la data de 20 septembrie 2016
în grupa a III-a GM Voiculescu Costel ocupă un loc XII provizoriu cu 0p.
4.5.European Individual Championship, C2016, turneul candidaților, a luat startul la data de 15 martie
2016, în grupa a I-a, IM Enescu Constantin ocupă un loc VII provizoriu cu 4,5p, în grupa a II-a, SIM Matei Cornel
ocupă un loc XII provizoriu cu 2p, în grupa a III-a, IM Pepene Gheorghe ocupă locul I provizoriu cu 6,5p (+2), în
grupa a V-a, GM Voiculescu Costel ocupă locul X provizoriu cu 3p (+1). De remarcat rezultatul excepțional obținut
de IM Pepene Gheorghe.
4.6.European Individual Championship, C2015, turneul candidaților, a luat startul la data de 15 martie
2015, în grupa a I-a, GM Voiculescu Costel ocupă un loc XII provizoriu cu 6p, în grupa a II-a, IM Pepene
Gheorghe ocupă un loc III provizoriu cu 8p (+2), în grupa a III-a, SIM Matei Cornel ocupă locul XV provizoriu cu
5,5p (-2).
4.7.World Championship ediția a 39-a, semi-final, a luat startul la data de 20 iunie 2015 în grupa a I-a,
SIM Matei Cornel ocupă locul V provizoriu cu 3,5p, în grupa a III-a, SIM Florea Mihail ocupă locul VIII provizoriu cu
4p, în grupa a IV-a, GM Voiculescu Costel ocupă locul IV provizoriu cu 5p (+2), în grupa a V-a, Becșenescu Florin
ocupă locul V provizoriu cu 5,5p (+1), în grupa a XI-a, SIM Epure Cristian Ion (2505) ocupă locul IX cu 4,5p (-1).
4.8.World Championship ediția a 40-a, semi-final, a luat startul la data de 20 iunie 2016 în grupa a I-a,
IM Câmpian Cristian ocupă locul XI provizoriu cu 3p (-1), în grupa a II-a, IM Pantazi Adrian ocupă locul III
provizoriu cu 5p, în grupa a IV-a, GM Voiculescu Costel ocupă locul XVII provizoriu cu 0p, în grupa a VI-a,
Băluțescu Mihail Goangă ocupă locul VI provizoriu cu 3p (+1).
4.9.European Individual Championship, C2015, semi-finala, a luat startul la data de 20 septembrie
2015, în grupa a II-a, Taraș Iulian ocupă un loc X provizoriu cu 5p, în grupa a V-a, IM Volovici Daniel ocupă un loc
XII provizoriu cu 2,5p (-2).
4.10.European Individual Championship, C2016, semi-finala, a luat startul la data de 20 septembrie
2016, în grupa a II-a, Baltă Mihai ocupă locul XII provizoriu cu 0p, în grupa a IV-a, Baltă Mihaiocupă un loc XIII
provizoriu cu 0p, în grupa a V-a, Stănilă Elena ocupă un loc IX provizoriu cu 0,5p, în grupa a VI-a, Ristea Tudor
ocupă un loc XI provizoriu cu 0p, în grupa a X-a, Tofan Adrian Ion ocupă un loc XIII provizoriu cu 0p, în grupa a
XI-a, Baltă Mihaiocupă un loc XIII provizoriu cu 0p.
4.11.World Championship ediția a 40-a, preliminari, a luat startul la data de 20 martie 2016 în grupa a
IV-a, Stănescu Teodor Adrian ocupă locul X provizoriu cu 3p, în grupa a X-a, BOBÂRNAC DORIN (2312) ocupă
locul X provizoriu cu 2,5p (-1).
4.12.European Individual Championship, C2016, preliminarii, a luat startul la data de 15 ianuarie 2016,
în grupa a II-a, Bucșă Ioan ocupă locul V provizoriu cu 4p, în grupa a III-a, Geană Dan ocupă un loc III provizoriu
cu 4.5p (+2), în grupa a IV-a, Țoca Adrian ocupă un loc IX provizoriu cu 5p, în grupa a VII-a, Baltă Mihai ocupă un
loc X provizoriu cu 2p (-3), în grupa a XII-a, Țoca Adrian ocupă un loc VI provizoriu cu 2,5p, în grupa a XV-a,
Tănase Mircea ocupă un loc VI provizoriu cu 1p (+1), în grupa a XVI-a, Costachi Mihnea ocupă un loc VIII
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provizoriu cu 2,5p, în grupa a XIX-a, Bucșan Ioan ocupă un loc VII provizoriu cu 2p, în grupa a XXVII-a, Baltă
Mihai ocupă un loc XI provizoriu cu 0p.
4.13.European Individual Championship, C2017, preliminarii, a luat startul la data de 05 ianuarie 2017,
în grupa a II-a, în grupa a III-a și în grupa a III-a, Bucșă Ioan ocupă locul VIII, IX și II provizoriu cu 0p, în grupa a
V-a, Tudor Vasile (2278) ocupă locul X provizoriu cu 0p.
Tabelul complet cu participarea individuală a jucătorilor români*
Nr.
1.

Numele jucătorului
GM ȘERBAN Florin

2.

SIM SFERLE Miron

3.

IM PEPENE Gheorghe

4.

BECȘENESCU Florin

5.

SIM EPURE Cristian Ion

6.

SIM FLOREA Mihail

7.

GM VOICULESCU Costel

8.

IM PANTAZI Adrian

9.

IM CRĂCIUNEANU Viorel

10.

SIM MATEI Cornel

11.
12.

SIM NEAGU Liviu
IM LAKATOȘ Ștefan

13.
14.

IM CÂMPIAN Cristian
IM ENESCU Constantin

15.

STĂNESCU Teodor Adrian

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

IM ZĂRNESCU Marius
TOFAN Adrian Ion
BĂLUȚESCU Mihai Goangă
RISTEA Tudor
IONIȚĂ Mariana
STĂNILĂ Elena
TUDOR Vasile
LIM MIHAI Laura Cristina
LIM MIHAI Eleonora Antonia

Turnee
World Ch Final 29, cat. 13
Achim Soltau Memorial, cat. 15.
Romanian Chess Federation 90 ani
Nevzat Suer A Mem. (Turcia)
Silviu Nenciulescu Memorial A
Romanian Chess Federation - 90 ani
EU WS Champ. 2016, CT 03
Romanian Chess Federation - 90 ani
WCCC39SF05
Romanian Chess Federation - 90 ani
WCCC39SF11
Romanian Chess Federation - 90 ani
WS/GMN 50, WS/GMN/52
FINJUB-50, Final
Diamond Jubilee World Cup 18 final
EU WS Champ. 2016, CT 05
WCCC36CT03
RCCA Amber 2016 - Russia Master
WCCC40SF02
Germany Masters 05-A (GER)
Silviu Nenciulescu Memorial A
Romanian Chess Federation - 90 ani
Romanian Chess Federation - 90 ani
EU WS Champ. 2016, CT 02
WCCC34CT02
Germany Masters 05-B (GER)
Nevzat Suer B Mem. (Turcia)
WCCC40SF01
EU WS Champ. 2016, CT 01
Germany Candidates Masters 03-A
Silviu Nenciulescu Memorial B
WCCC40PR04
Silviu Nenciulescu Memorial A
EU WS Champ.2016 Semi-Final 10
WCCC40SF06
EU WS Champ.2016 Semi-Final 06
BdF Smaragd 07 (GER)
EU WS Champ.2016 Semi-Final 05
10 turnee, cu peste 100 partide
BdF Diamant 05
BdF Smaragd 07 (GER)
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Rating
2630,
nr.9 mondial
2508
2493

2479
2463
2463

2457

2449

2448
2433
2426
2415
2413
2409
2401
2396
2375
2373
2351
2290
2288
2278
2199
2196
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II. COMPETIȚII INTERNE
1. Campionatul Național și Cupa României
1.1.Campionatul Național individual (Romanian Championship) ediția a 53-a, final, a luat startul la
data de 20 iulie 2014, formată din 13 jucători, și s-a încheiat la data de 29 august 2016 cu următoarele rezultate
pentru primele trei locuri: I.SIM Neagu Liviu cu 9p (+6), II.SIM Sferle Miron cu 8,5p (+5) și III.Pantazi Adrian cu 7p
(+2).
1.2.Campionatul Național individual (Romanian Championship) ediția a 54-a, final, a luat startul la
data de 27 iulie 2015, formată din 15 jucători (GM Rotariu Gheorghe, SIM Epure Cristian Ion, SIM Florea Mihail,
SIM Neagu Liviu, IM Dabija Mircea, IM Câmpian Cristian, IM Pantazi Adrian, IM Enescu Constantin, Taraș Iulian,
Stănescu Teodor Adrian, Bobârnac Dorin, Moisa Lucian, Rotaru Ion, Ristea Tudor și Popescu Rușavăț Ioan.
Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele patru locuri: IM Pantazi Adrian cu
9,5p (+5), Ristea Tudor cu 8p (+3), SIM Florea Mihail 7,5p (+2) și IM Enescu Constantin.
1.3.Campionatul național individual (Romanian Championship) ediția a 55-a, final, a luat startul la data
de 15 august 2016, formată din 13 jucători (Ioniță Mariana, IM Pantazi Adrian, Vasile Constantin, Tofan Adrian Ion,
Taraș Iulian, Stănescu Teodor Adrian, Pepene Ionuț, Tudor Vasile, Ristea Tudor, IM Enescu Constantin, Rotaru
Ion, SIM Neagu Liviu, Andreica Navruc Sebastian. Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016,
pentru primele trei locuri: IM Enescu Constantin cu 4p (+2), Pepene Ionuț cu 3,5p (+1) și Stănescu Teodor Adrian
cu 3p (+2).
1.4.Campionatul național individual (Romanian Championship) ediția a 56-a, semi-final, a luat startul
la data de 10 iulie 2015, după cum urmează:
Grupa a I-a formată din 12 jucători (IM Pantazi Adrian, Ristea Tudor, Ioniță Anduena, Țoca Adrian,
Popescu Rușavăț Ioan, Rotaru Ion, Dombi Rudolf, Nicolaescu Nicolae, Ardelean Rusalim Pavel, Sava Christiansen,
Drăgan Leonard, Baban Cătălin Dumitru). Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru
primele patru locuri: IM Pantazi Adrian cu 8,5p (+6), Ristea Tudor cu 7,5p (+5), Ioniță Anduena cu 7,5p (+4) și Țoca
Adrian cu 7,5p (+4).
Grupa a II-a formată din 12 jucători (Moisa Lucian, Tudor Vasile, Stănescu Teodor Adrian Dobre AnaMargareta-Alexandra, Zlatariu Marin, Andreica Navruc Sebastian, Pavlicu Sorin, Cornea Alexandru, Pranițchi
Teodor, Popescu Viorel, Redlinger Ladislau, Secrieru Ioan). Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului
2016, pentru primele patru locuri: Moisa Lucian cu 7,5p (+5), Tudor Vasile cu 7p (+3), Stănescu Teodor Adrian cu
6,5p (+5), Dobre Ana-Margareta-Alexandra cu 6,5p (+3).
Grupa a III-a formată din 12 jucători (Tofan Adrian Ion, Ioniță Mariana, Bobârnac Dorin, Stănilă Elena, Taraș
Iulian, Molodiuc Veaceslav, Mihai Partenie, Vasile Constantin, Uifelean Andrei, Afloarei Jenica, Văsuț Zaharia și
Ilașcu Ioan). Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele cinci locuri: Tofan Adrian
Ion (cu 9p (+7), Ioniță Mariana cu 7,5p (+6) și Bobârnac Dorin cu 7p (+5), Stănilă Elena cu 7p (+4), Taraș Iulian cu
7p (+4).
1.5.Campionatul național individual (Romanian Championship) ediția a 57-a, semi-final, a luat startul
la data de 10 august 2016, după cum urmează:
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Grupa a I-a formată din 10 jucători (Moisa Lucian, Malisevschi Cristian, Taraș Iulian, Arsene Marinel, Mihai
Partenie, Țicleanu Ștefan, Ardelean Rusalim Pavel, Ciobanu Bogdan, Dăianu Cristian Clement, Stoenescu Ioana
Teodora). Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele trei locuri: Moisa Lucian
(2278) cu 4p (+3), Malisevschi Cristian (2204) cu 2,5p (+1), Taraș Iulian (2365) cu 2p (+2).
Grupa a II-a formată din 9 jucători (Tudor Vasile, Berecz Gavril, LIM Mihai Eleonora Antonia, Pantazi
Gavril, Szabo Almoș, Nicolaescu Nicolae, Zaim Marian, Ilașcu Ioan, Redlinger Ladislau). Prezintă următoarele
rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele trei locuri: Tudor Vasile (2290) cu 3p (+2), Berecz Gavril
(2276) cu 1,5p (+1), LIM Mihai Eleonora Antonia (2216) cu 1p (+1).
Grupa a III-a formată din 9 jucători (Rotaru Ion, Bucșă Ioan, Ristea Tudor, Zlătariu Marin, Cornea
Alexandru, Baban Cătălin Dumitru, Helmer Janos, Drăgulescu Narcisa, Dumitrică Neculai). Prezintă următoarele
rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele trei locuri: Rotaru Ion (2294) cu 3,5p (+2), Bucșă Ioan
(2225) cu 2p (+1), Ristea Tudor (2325) cu 1,5p (+1).
Grupa a IV-a formată din 9 jucători (Stănilă Elena, Vasile Constantin, Afloarei Jenică, Popescu Rușavăț
Ioan, Andreica Navruc Sebastian, Popescu Viorel, Uifelean Andrei, Baltă Mihai, Voicu Rebecca Maria). Prezintă
următoarele rezultate provizori la finele anului 2016, pentru primele trei locuri: Stănilă Elena (2301) cu 4.5p (+3),
Vasile Constantin (2112) cu 2,5p (+1), Afloarei Jenică (1899) cu 2,5p (+1).
1.6.Campionatul național pentru Veterani (Romanian Veterans Championship) ediția a 3-a,final, a
luat startul la data de 10 noiembrie 2014. Pe lista de start găsim 15 jucători experimentați, remarcându-se
venerabilul CM Redlinger Ladislau, care a împlinit vârsta de 95 de ani în august 2016. Se prezintă cu următoarele
rezultate finale, pentru primele cinci locuri: I. Mihai Partenie (2284) cu 10,5p (+7), II. Achim Nicolae (2262) cu
10,5p (+7), III. Enescu Constantin (2354) cu 10p (+6), IV. Rotaru Ion (2279) cu 10p (+6), V. Tudor Vasile (2138)
cu 10p (+6).
1.7.Cupei României (Romania Cup Final), ediția a 27-a, a luat startul la data de 5 octombrie 2014,
formată din 17 jucători. Se prezintă cu următoarele rezultate finale, pentru primele trei locuri: I. Stănescu Teodor
Adrian (2333) cu 13p (+10), II. IM Pantazi Adrian (2421) cu 12p (+8), III.Taraș Iulian (2265) cu 12p (+8).
1.8.Campionatul național la șahul poștal “pur poștal” se află în perioada de organizare, până la finele
anului 2016 s-au înscris: Dr.Dona Șerban (a achitat taxa de participare), Arh. Redlinger

Ladislau și Chioreanu

Alexandru. Mai sunt interesați dar se hotărăsc greu: Miron Gheorghe, Bochiș Sabin, Chiricescu Sabin. Din păcate,
anul 2016 a fost unul tragic pentru șahul prin corespondență, trei remarcabili jucători ne-au părăsit: Dr.Țacu Victor, IM
Dabija Mircea și Prof. Florescu Virgil triplu campion național.
III.Turnee internaționale organizate de C.C.S.C. – F.R.Șah
3.1.Memorialul Silviu Nenciulescu, pentru a comerora memoria celui care a fost Prof. Nenciulescu
Cătălin Silviu, decedat în martie 2014, Comisia Centrală de Șah prin Corespondență a organizat un turneu comemorial cu 3 secțiuni, după cum urmează:
La secțiunea A, cu 15 jucători, cu data de start în 20 aprilie 2015, turneu de categorie10, cu participări
selecte, astfel: GM FIDE Sethuraman S.P. din India (2634), GM Serradimigni Robert din Franța (2497), precum și
jucătorii români: IM Pantazi Adrian (2442), IM Zărnescu Marius (2428), IM Pepene Gheorghe (2482) și IM
Crăciuneanu M. Viorel (2451). Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele trei
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locuri: IM Morrow Wolff (2455) din USA cu 9p (+4), IM Macayo Ricardo Luis (2476) din Argentina cu 8p (+2), IM
Podgursky Artur din Ucraina (2472) cu 8p (+2).
La secțiunea B, turneu de cat. 5, participă 11 jucători străini, dintre care se remarcă GM Ohtake Sakae din
Japonia (2380), precum și jucătorii români: Aniniș Tiberiu (2357), Stănescu Teodor Adrian (2345), Taraș Iulian
(2305) și Berecz Gavril (2304). Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru primele trei
locuri: Dimitriev Vladimir (2389) din Estonia cu 8,5p (+3), Balshaw Anthony (2378) din Țara Galilor cu 8p (+2) și
Fernandez Jorge Luis (2376) cu 8p (+2).
La secțiunea C participă alți 15 jucători cunoscuți din România. Prezintă următoarele rezultate provizorii la
finele anului 2016, pentru primele trei locuri: Moisa Lucian (2281) cu 10p (+6), Malisevchi Cristian (2123) cu 9,5p
(+5) și Rotaru Ion (2283) cu 9,5p (+5).
3.2.Memorialul Romanian Chess Federation - 90 years
Turneul invitațional dedicat aniversării a 90 de ani de la înființarea Federației Române de Șah a luat startul
pe site-ul I.C.C.F. în data de 25 octombrie 2015. S-a reușit o participare valoroasă, turneul având categoria 10.
Dar iată care sunt cei 8 jucători români participanți: SIM Epure Cristian Ion - triplu campion național, IM
Pantazi Adrian – campion național 2014, Becșenescu Florin – campion național 2015, SIM Matei Cornel – campion
mondial I.E.C.G.2012, SIM Florea Mihai, SIM Sferle Miron, IM Crăciuneanu M.Viorel – campion național 2003, IM
Pepene Gheorghe. Turneul se bucură și de o selectă participare internațională: GM Serradimigni Robert din Franța,
SIM Repp Heinrich din Germania, SIM Grigoryev Borisovich Valery din Rusia, SIM Goncharenko Georgy din
Ucraina și SIM Stoyanov Zlatin din Bulgaria. Prezintă următoarele rezultate provizorii la finele anului 2016, pentru
primele trei locuri: SIM Repp Heinrich (2511) cu 6,5p (+1), IM Pepene Gheorghe (2477) cu 6p (+1)– și șanse de a
ocupa în final primul loc, cu norma de SIM, și SIM Goncharenko Georgy (2484) cu 6p.
IV.Colaborarea cu FR Șah și cu I.C.C.F.
În cursul anului 2016, C.C.Ș.C. a avut o foarte bună colaborare cu conducerea Federației Române de Șah.
Obligațiile financiare către I.C.C.F. și I.C.C.F. - Europa, reprezentând facturile anului 2015, au fost onorate în
totalitate și la termen (în luna aprilie 2016 a fost achitată factura anului 2015, în sumă totală de 1494 euro).
S-a asigurat o bună comunicare cu oficialii I.C.C.F. pe problemele de interes ale şahului prin
corespondenţă din România (menționăm inclusiv un studiu de caz - o cercetare științifică în desfășurare – ce are ca
temă compararea între modul de gândire și analiză a jucătorului de șah profesionist, la jocul practic, la tablă și
jucătorul de șah, la jocul prin corespondență, pe server-ul I.C.C.F.). Toate solicitările de înscriere ale echipelor sau
jucătorilor români în turneele internaţionale au fost rezolvate la timp.
Plata vizei anuale și taxelor de înscriere aferente anului 2016 s-au ridicat la suma totală de 5751 lei = 1280
euro (5751 lei : 4,4927 lei/euro).
Popularizarea rezultatelor și concursurilor s-a făcut prin site-ul Federației Române de Șah, pe site-ul dl
Epure Cristian Ion, cât și prin revista ȘAH, redactor șef dl Pavlov Mircea.
V. Lista rating I.C.C.F. 2017/1
Iată un extras cu primii 25 de jucători activi, din lista trimestrială publicată pe site-ul I.C.C.F.
1.GM Șerban Florin (2630), 2.SIM Sferle Miron (2508), 3.IM Pepene Gheorghe (2493), 4. Becșenescu
Florin (2479), 5.SIM Florea Mihail (2463), 6.SIM Epure Cristian Ion (2463), 7.GM Voiculescu Costel (2457), 8.IM
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Pantazi Adrian (2449), 9.IM Ghindă Mihai Viorel (2448), 10.IM Crăciuneanu M.Viorel (2448), 11.SIM Matei Cornel
(2433), 12.SIM Neagu Liviu (2426), 13.SIM Ciucurel Sorin Marius (2419), 14.IM Lakatos Ștefan (2415), 15.Bucur
Mircea (2414), 16.IM Câmpian Cristian (2413), 17.IM Enescu Constantin (2409), 18.Stănescu Teodor Adrian
(2401), 19.IM Zărnescu Marius (2396), 20.SIM Moise Octavian (2392), 21.Tofan Adrian Ion (2375), 22.Szabo
Almoș (2373), 23.Băluțeanu Mihai Goangă (2373), 24.Necula Iulian (2370), 25.Taraș Iulian (2363).
Iată un extras cu cele 8 jucătoare active, din lista trimestrială publicată pe site-ul I.C.C.F.
1.Ioniță Mariana (2290), 2.Ioniță Anduena (2225), 3.LIM Mihai Laura Cristina (2199), 4.LIM Mihai Eleonora
Antonia (2196), 5.LIM Marin Irina Luiza (2195), 6.Dobre Ana-Margareta-Alexandra (2113), 7.Drăgulescu Narcisa
(2003) și 8.Cîmpean Andra (1953).
VI.Rezumatul principalelor decizii luate la Congresul I.C.C.F. din anul 2016
Congresul s-a ținut în orașul Bremen (Germania) în perioada 14 - 20.08.2016, România fiind reprezentată
de delegatul Italiei, d-l Gianni Mastrojeni.
În cadrul ceremoniei dedicate acordării premiilor doi jucători români au primit diplome și medalii: Ghindă
Mihai Viorel pentru titlul de I.C.C.F. IM (maestru internațional) și Mihai Antonia Eleonora pentru titlul de ICCF LIM
(maestru internațional feminin). De asemenea medalia de aur „Bertl von Massow” a fost acordată arbitrului
international IM Demian Valer Eugen, stabilit in Canada, pentru 15 ani de activitate fructuoasă în slujba șahului sub
egida I.C.C.F.
Principalele decizii luate la acest congres:
A fost redactat un Manual pentru TO (organizatorii de turnee), care cuprinde toate informațiile necesare
pentru organizarea și postarea pe server a turneelor.
Meciurile amicale inter-țări vor trebui aprobate de I.C.C.F. și vor fi supuse tuturor regulilor din “Tournaments
Rules” (atenție aici la retragerile nejustificate, care vor fi pedepsite cu suspendări);
Regulile de joc pe server vor rămâne stabile pentru cel puțin doi ani.
Începând cu 01.01.2017 va fi schimbat modul de calcul al normelor astfel, dacă până acum o normă
depindea de categoria turneului, care era dată de media tuturor participanților, pe viitor norma unui jucător va
depinde de media adversarilor, calculată fără ELO-ul său. Noțiunea de categorie a turneului va fi însă păstrată, atât
în anunțul turneului cât și în diagrama acestuia.
A fost redusă condiția de rating minim pentru înscrierea în turneele GMN, de la 2450 la 2400.
Olimpiadele vor avea un ciclu de 4 ani (care va coincide cu cel al Jocurilor Olimpice, 2016, 2020, etc.) iar
Olimpiadele poștale au fost suprimate.
Cunoscuta competiție pe echipe Champions League va reveni la vechiul format, cu trei divizii și cu start
simultan.
Turneul Thor Lovholt (destinat jucătorilor cu rating mai mic de 2300) va fi organizat la nivelul I.C.C.F., cu
echipe formate din 6 jucători, nu numai la nivelul I.C.C.F. - Europa cum este în prezent.
O decizie foarte importantă constă în adoptarea unui nou sistem de calcul al timpului de gândire, numit
“Triple Block System”, inspirat după ceasul Fisher, de la practic.
Congresul viitor va avea loc la Albena, în Bulgaria, în perioada 02 - 09.09.2017.
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VII.Întâlnirea anuală a șahiștilor prin corespondență de la Căciulata
Sâmbătă, 23 aprilie 2016, la Hotelul Traian, începând cu orele 14:30 s-a desfășurat întâlnirea anuală a
șahiștilor prin corespondență, în următoarea participare: Crăciuneanu M.Viorel, Becșenescu Florin, Mihai Partenie,
Mihai Eleonora Antonia, Mihai Narcisa, Mihai Laura Cristina, Aniniș Tiberiu, Andreica-Navruc Sebastian și Pepene
Gheorghe.
De remarcat susținerea transmisă pe adresa de e-mail a d-lui Crăciuneanu M. Viorel a unui număr
apreciabil de jucători (Sferle Miron, Ceteraș Marius, Epure Cristian Ion, Achim Nicolae, Necula Iulian, Lakatoș
Ștefan, Matei Cornel, Câmpian Cristian, Țicleanu Ștefan, Gurgui Dan, Volovici Daniel, Popa Andrei, Cornea
Alexandru) care cu toate că nu au putut să participe din diverse motive personale au exprimat mesaje/propuneri ce
în opinia noastră sunt binevenite pentru dezvoltarea șahului prin corespondență românesc.
În conformitate cu ordinea de zi transmise în invitație, dl Crăciuneanu M. Viorel a comunicat rezultatele
sondajului de opinie, realizat în perioada 12 februarie 2016 – 17 februarie 2016, ca punct de referință în
identificarea așteptărilor jucătorilor șahului prin corespondență (și nu numai), pe următoarele paliere:
1.Șahul prin corespondență este aplicat în genere de cetățeni cu pregătire intelectuală majoritatea având
studii universitare. În consecință pentru demararea unor măsuri având ca scop atragerea unor noi participanți ar
trebui să se țină cont de acest nivel intelectual.
2.Creșterea numărului de membrii ai șahului prin corespondență se poate realiza prin introducerea unor
serii de facilități cum ar fi: introducerea unor turnee naționale cu timp de gândire limitat; reducerea de taxe –
cotizații celor care participă la astfel de evenimente naționale; asigurarea unei publicității sportive prin
sponsorizarea unor asemenea manifestări (inclusiv asigurarea de premii); facilități – în urma tentativelor cu Poșta
Română – prin tipărirea gratuită a unor imprimate necesare jocului de șah poștal; popularizarea turneelor
internaționale la care participă sportivii români.
3.Încurajarea popularizării șahului prin corespondență prin introducerea lui în diversele forme de
învățâmânt ținând cont de faptul că majoritatea tinerilor (preșcolari, școlari, universitari) sunt familiarizați

cu

utilizarea compiuterului și a jocurilor în sistem informatic; popularizarea regulată a șahului prin corespondență poate
stimula creșterea participării acestora în detrimentul unor jocuri pe calculator cu stimulent negativ; popularizarea
având ca scop afirmare în viitor a tinerilor ca maiești, maieștri internaționali și mari maieștri în urma însușirii
regulilor de acces la turneele organizate de I.C.C.F.
4.Crearea unor cluburi de șah locale, regionale și naționale care să legitimeze membrii înscriși conferindule
sentimentul de apartenență la un grup. Organizarea acestor cluburi poate fi facultativă prin acordul comun cu
instituțiile administrației publice locale, județene și naționale.
5.Promovarea unor turnee naționale care să stabilească ierarhiile națională și să permită selecția lotului ce
va reprezenta România la turneele internaționale.
6.Editarea cu ajutorul sponsorilor a unor broșuri care să popularizeze rolul stimulativ și relaxant al șahului
prin corespondență și a personalităților care au realizat rezultate deosebite le-a lungul timpului.
Dintre ideile de îmbunătățire primite de C.C.S.C. s-au evidențiat următoarele:
Reintroducerea Buletinului de șah prin corespondență pentru a realiza informarea celor care nu posedă
mijloace electronice de comunicare (PC, e-mail, fax, etc.). Se așteaptă voluntari pentru Colectivul de analiză și
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redactare.
Plata taxei anuale de către fiecare jucător, până cel târziu 31 ianuarie al anului pentru care se achita
această taxa, deoarece jucătorii de șah prin corespondență sunt activi tot timpul în competiții care se desfășoara pe
perioade de doi și chiar trei ani. Jucătorii la șahul practice/la tablă pot să nu plătească taxa dacă nu joacă în nici - o
competiție, cu mici excepții și cei de la șahul prin corespondență (este periculos pentru jucătorii marcanți și membrii
C.C.S.C. să nu achite această taxă anuală, cu atât mai mult cu cât ne lăudăm cu această ”calitate” de jucător și ar
trebui să achităm taxa anuală așa cum și alte persoane și le achită + bugetul F.R.Șah ar deveni mai ușor de
gestionat cu aceaste sume deja achitate până la sfârșitul lunii Ianuarie).
Turnee memoriale propuse: Aurel Anton, Victor Țacu și Elisabeta Polihroniade.
Refacerea C.C.S.C. cu următoarele propuneri: Sferle Miron – responsabil la turnee I.C.C.F., Stănescu
Teodor Adrian– responsabil la turnee interne, Lakatoș Ștefan – responsabil la turnee inter-țări, Marin Zlatariu sau/și
Valer Damian (din Canada) responsabili la arbitraj, (dl Dombi Rudolf nu i s-a mai permis să facă parte din două
comisii concomitent la șah practic și la șah prin corespondență), Epure Cristian Ion este de acord să ajute cu
publicarea informațiilor site-ul personal, Becșenescu Florin dorește să renunțe la funcția de responsabil cu
clasificări și acceptă doar dacă îl ajută un coleg, a fost propus Aniniș Tiberiu, Voiculescu Florin a anunțat că nu mai
dorește funcția de responsabil la disciplină și regulamente.
Dl Andreica - Navruc Sebastian propune organizarea unui Turneu Poștal C.N. cu campion național la șahul
postal, deoarece jucătorii care joacă numai prin P.T.T.R. "pur poștal" doresc competiția.
CALENDARUL COMPETIȚIONAL PE ANUL 2017
Calendar intern
1.Semifinalele Campionatului Național, ediția a 58-a, pe server (10.04.2017**).
2.Campionatul național pentru Veterani ediția a 4-a, pe server (10.05.2017**).
2.Finala Campionatului Național, ediția a 56-a, pe server (15.06.2017**).
3.Campionatul național pentru juniori, pe server (15.09.2017).
4.Campionatul național prin poștă “pur poștal” (15.09.2017).
5.Semifinalele Cupei României, ediția a 28-a, pe server (05.10.2017*).
6.Campionatul național feminin, pe server (15.10.2017).
*data de începere a competiție – identică cu competiția similară precedentă, **la propunerea dl Miron Sferle.
Calendar internațional
1.Participarea echipei naționale la finala Campionatului European.
2.Participarea jucătorilor cu drept de joc la competițiile individuale organizate de
I.C.C.F. sau organizațiile I.C.C.F. zonale, conform Calendarului I.C.C.F, după cum urmează:
th

2.1. 6 Chess 960 World Cup
th

martie 2017

2.2. 7 Webchess Open Preliminaries

martie 2017

2.3. EU Candidates Tournament

martie 2017

2.4. Champions League 7
2.5. Thor Lovholt
2.6. World Cup Preliminaries

iunie 2017
iunie 2017
septembrie 2017
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th

2.7. 10 Veteran World Cup Preliminarie

septembrie 2017

2.8. EU Semi-final Tournament

septembrie 2017

2.9. Ladies WCCC 11 Final

iulie 2017

2.10. Ladies WCCC 12 Preliminarie

iulie 2017

st

2.11. 1 Inter Zonal Individual T. Final
2.12. 2

nd

iulie 2017

Inter Zonal Individual T. Semi-finals

2.13. 3nd Inter Zonal Individual T. Preliminaries
th

2.14. 70 EU Individual Championship Final

iulie 2017
iulie 2017
iulie 2017

3.Participarea jucătorilor la turneele invitaționale organizate de alte federații.
4.Organizarea a 2-3 meciuri amicale internaționale.
Componența Comisiei Centrale de Șah prin Corespondență
Numele și prenumele

Funcția în cadrul comisiei

1

CRĂCIUNEANU M. Viorel

Președinte - coordonator

2

SFERLE Miron

Responsabil turnee I.C.C.F.

3

STĂNESCU Teodor Adrian

Responsabil turnee interne

4

ANDREICA-NAVRUC Sebastian

Responsabil turnee poștale

5

ACHIM Nicolae

Responsabil arbitraj, disciplină şi regulamente

6

BECŞENESCU Florin

Responsabil clasificări sportive

7

ANINIȘ Tiberiu

Responsabil clasificări sportive

8

LAKATOȘ Ștefan

Responsabil organizarea meciuri inter-țări

Nr.

Compoziţie şahistă şi dezlegări
Comisia Centrală de Compoziţie Şahistă a avut în anul 2016 următoarele puncte în activitatea sa:
-editarea numărului 1 al revistei „Componist-Buletin Problemistic” (redactor-şef: Dinu-Ioan Nicula) şi lansarea sa
înainte de finalele C.N. juniori, unde s-a bucurat de o bună primire;
-participarea echipei României (sub conducerea căpitanului Paul Răican) la Campionatul Mondial de compoziţie
şahistă (WCCT-10);
- participarea delegatului permanent al României (Dinu-Ioan Nicula) la Congresul Mondial de compoziţie şahistă de la
Belgrad; în cadrul Congresului, ţara noastră a organizat a XIV-a ediţie a concursului de compoziţie „Tzuica Trophy”
(arbitri Eric Huber şi Vlaicu Crişan);
- sprijinirea organizării finalelor C.N. seniori/senioare, veterani/veterane la dezlegări (Braşov, respectiv Vaslui, arbitruşef: Dinu-Ioan Nicula);
- participarea lui Dinu-Ioan Nicula şi a Darianei Didiliuc (loc 2 feminin) la Campionatul Mondial de dezlegări de la
Belgrad;
- participarea Darianei Didiliuc la Campionatul European de dezlegări din Grecia;
- asigurarea prezenţei neîntrerupte a rubricilor de compoziţie şahistă şi dezlegări în paginile celor trei principale
reviste ale sportului nostru, „Şah”, „Gambit”, „Junior Şah”, prin articole semnate de către Dinu-Ioan Nicula şi Valeriu
Petrovici, precum şi în „Buletinul Intern” (publicaţie trimestrială a FRŞah), ca şi pe site-ul www.frsah.ro;
- sprijinirea rubricii problemistice săptămânale realizată de Delia Duca la Realitatea TV;
- acordarea de asistenţă pentru organizarea în teritoriu de concursuri private la dezlegări (în primul rând ISC 2016,
organizat la Braşov de clubul „Lia” din localitate, dar şi „Trofeul Litoralului”, „Memorialul Pius Brânzeu” etc.);
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- sprijinirea site-ului www.stere.ro, inclusiv în vederea bunei desfăşurări a turneului de compoziţie „Memorial Sergiu
Than”;
- arbitraje la turnee internaţionale de compoziţie organizate de reviste străine (Eric Huber, Vlaicu Crişan, Dinu-Ioan
Nicula);
Merită amintită continuitatea în apariţie a revistelor de problemistică „e4 e5” (Suceava) şi „Quartz”(Tulcea).
În data de 25.02.2016 dl.Valeriu Petrovici a înaintat către FRŞah scrisoarea de retragere din funcţia de preşedinte al
Comisiei Centrale de Compoziţie Şahistă în cea de secretar al ei, urmând ca postul de preşedinte să fie ocupat de
către dl.Paul Răican (care a acceptat), de asemenea dl. Neculai Chivu urmând să fie înlocuit de câtre dl. Mihai
Pânzaru.
Comisia de legitimări, transferări, clasificări sportive şi rating
Numărul jucătorilor posesori de rating Elo a crescut în cursul anului 2016 de la 3021 la 3413.
Pe plan intern, numărul jucatorilor legitimaţi a crescut de la 15.493 [la 1 ianuarie 2016] la 16.854 [la finele anului
2016]. La fiecare două luni, s-au întocmit calculaţiile competiţiilor omologate, pentru editarea listelor rating CIV.
Comisia Organizatorilor de competiţii
În anul 2016 s-au desfășurat 322 de competiții cu omologare FRȘah și FIDE.
Cel mai important eveniment al anului 2016 a fost, organizarea cu succes pentru prima data în România a
Campionatului European Individual de Senioare, la care au participat 112 jucătoare din 27 de țări.
S-au analizat diverse aspecte ale competiţiilor private. S-au semnalat unele probleme în legătură cu omologarea
turneelor. În anul 2016 organizatorii de competiții au avut o bună colaborare cu FRȘah materializată în organizarea
tuturor Campionatelor Naționale în bune condiții.
Pentru anul 2017 Comisia Organizatorilor de Competiții își propune să facă o analiză mai atentă a tuturor
turneelor organizate și să semnaleze toate problemele apărute.
În anul 2017 se vor organiza două competiții majore în țara noastră: Campionatul Mondial Școlar în perioada
21aprilie - 1mai la Iași și Campionatul European Individual de Juniori în perioada 3 -14 septembrie la Mamaia.
Comisia de presă
Membrii Comisiei de presă au oferit informaţii de actualitate şahistă în mediul online şi pe posturile de radio ale
Societăţii Române de Radiodifuziune. Aristotel Bunescu, membru al Comisiei de presă, a oferit pe fluxul de ştiri şi pe
site-ul agenției de presă Agerpres informaţii de la toate competiţiile interne majore organizate în 2016 în România.
De asemenea, a transmis şi multe informaţii despre participările româneşti la competiţiile internaţionale şi la
campionatele europene şi mondiale şi a oferit interviuri cu jucători şi responsabili ai FRŞah.
Radu Şofran, secretar al Comisiei de presă, a relatat frecvent pentru posturile Radio România Bucureşti FM
şi Radio România Actualităţi de la competiţii organizate sub egida Federaţiei române de Şah.
Ionuţ Iamandi, un alt membru al Comisiei de presă, a postat multe informaţii de actualitate şahistă pe site-ul
postului Radio România Actualităţi. Adrian Soare, Bogdan Predescu, Mugur Corpaci, Cătălin Cârnu şi Ştefan
Alecsiu, jurnalişti care nu fac parte din Comisia de presă, dar care sunt cunoscători ai fenomenului şahist şi chiar
practicanți ai acestui sport, au prezentat multe informaţii pe postul Radio România Actualităţi. De remarcat
emisiunile “Contracronometru” moderate de Adrian Soare la care au fost invitaţi responsabili ai FRŞah.
Ştefan Baciu şi Florin Orban au transmis pentru Radio România Internaţional multe informaţii despre
participările româneşti la competiţiile internaţionale şi la campionatele europene şi mondiale,organizate în 2016. De
asemenea, Ştefan Baciu a oferit multe informaţii colegilor de la Radio România Actualităţi, a transmis
corespondenţe sau a intrat în direct la emisiunea sportivă “Arena Naţională” difuzată în fiecare sâmbătă şi duminică la
Radio România Actualităţi, pentru a prezente diferite evenimente şahiste.
Iulian Ceauşescu şi echipa blogului “Şah cu Ceauşescu” au prezentat, de asemenea, multe competiţii interne
şi internaţionale, precum şi performanţe ale şahiştilor români. Pe lângă acestea, şahul a fost promovat prin emisiuni
tematice la posturi de televiziune precum TVR Cluj şi Realitatea TV. Concluzionând, se poate spune că principalii
vectori ai promovării şahului în anul 2016 la nivel naţional au fost postul Radio România Actualităţi şi agenţia de
presă Agerpres, iar în mediul online, datorită foarte multor şahişti sau iubitori ai şahului, reţeaua Facebook.
Comisia şahul în şcoală, copii, juniori şi tineret
Comisia Șah în Școală a Federației Române de Șah și-a continuat strategia de dezvoltare a șahului în
școală și în anul 2016. Cursuri organizate prin Casa Corpului Didactic pentru perfecționarea profesorilor, consultanță
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către membrii Federației Române de Șah ce doresc să inițieze cursuri de șah în sistemul de învățământ românesc,
acțiuni, activități, concursuri de promovare a șahului și atragerea elevilor spre șahul de performanță au fost
principalele direcții de activitate. Pe plan local s-au desfășurat multe concursuri școlare cu impact local, iar dintre
competițiile naționale amintim Campionatul Național Școlar “Elisabeta Polihroniade”, Olimpiada Gimnaziilor și
Olimpiada Națională a Șahului în Școală. Pe plan internațional suntem reprezentați foarte bine prin domnul Ion
Șerban Dobronăuțeanu – prim vicepreședinte ECU care s-a implicat masiv pentru dezvoltarea șahului în școală atât
în activitatea europeană cât și cea națională, precum și Vlad Ungureanu – Membru în cadrul Comisiei FIDE – Chess
in School. În acest sens, în luna februarie, la Bruxelles, la Parlamentul European a fost organizată de ECU, prin Ion
Șerban Dobronăuțeanu, conferința internațională a șahului școlar, România fiind reprezentată și de Președintele
Federației Române de Șah, Sorin Iacoban și Președintele Comisiei Șah în Școală a FRȘah.
S-a obținut organizarea Campionatului Mondial de Șah Școlar pentru anul 2017, în luna aprilie la Iași, ceea
ce constituie o performanță având în vedere că această competiție a mai fost organizată și în 2012 la Iași.
În luna mai, la Iași, a avut loc Conferința Internațională a Șahului în Școală, invitat special fiind campionul
mondial Anatoli Karpov. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Universității Tehnice “Gh. Asachi” din Iași cu intervenții
din Italia (Alessandro Dominici), din Suedia și Irlanda.
Activitatea șahului școlar din România, comparativ cu celelalte țări europene, este ridicată, țara noastră
având o imagine deosebită atât la ECU cât și la FIDE.
În concluzie se poate spune că anul 2016 fost un an bun, iar din punct de vedere al rezultatelor a fost un an
cu realizări notabile. Sperăm ca anul 2017 să fie un an cu și mai multe realizări!
Mulţumim autorităţilor tutelare MTS, MEN şi reprezentanţilor acestora, sponsorilor, colaboratorilor şi
membrilor activi ai FRŞah, mulţumim tuturor conducătorilor de cluburi, organizatorilor, antrenorilor, instructorilor,
arbitrilor şi tuturor celorlalţi care, prin munca lor, susțin desfăşurarea adecvată a activităţii şahiste din România!
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