FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ŞAH –
PERFORMANŢĂ ŞI CONTINUITATE
Federaţia Română de Şah, după patru ani ai mandatului meu de preşedinte.
În septembrie 2013, veneam în funcţia de preşedinte într-un moment foarte
dificil al şahului românesc. La acea dată, FRŞah avea datorii acumulate la FIDE în
valoare de 25.000 EUR, nu avea posibilitatea financiară de a trimite echipele la
Campionatele Europene din Polonia şi nici nu avea banii necesari pentru a semna
contractele cu componenţii primelor reprezentative. La nivelul şahului juvenil
România nu mai cucerise o medalie la Campionatele Europene sau Mondiale de
ani buni.
La acea dată, am venit cu un proiect ambiţios, prin care îmi propuneam să
aduc Federaţia Română de Şah pe linia de plutire.
Primul obiectiv era dezvoltarea şahului la nivel de masă şi introducerea
şahului în şcoli. Nu numai că s-a reuşit realizarea acestui deziderat, prin
introducerea şahului ca materie opţională, dar am şi dotat 500 de şcoli din toată
ţara cu materialele necesare predării sportului minţii: table, şahuri, table de
demonstraţii, programă şi manuale. În paralel au fost pregătiţi, prin Casa Corpului
Didactic peste 2500 de profesori pentru predarea şahului.
Prioritatea majoră era acum patru ani redresarea financiară. După actualul
mandat de preşedinte, vă pot spune că datoriile la FIDE au fost stinse în totalitate,
FRŞah ajungând la zi cu plăţile, inclusiv ultima factură din iulie 2017.
În acelaşi timp, din punct de vedere financiar, FRŞah stă mai bine ca
niciodată, având deja resursele financiare pentru a acoperi tot calendarul naţional şi
internaţional pe anul în curs, şi trebuie avut în vedere faptul că în acest an avem
Campionatele Europene pe echipe din Creta, deci cheltuieli suplimentare faţă de
anii cu Olimpiadă.
Jucătorii selectaţi în Echipele naţionale au contractele substanţial mărite,
fiind la un maxim istoric.
Acest fapt nu s-a produs de la sine, ci prin implementarea unui plan
ambiţios, prin care FRŞah nu a redus cheltuielile, ci dimpotrivă le-a crescut,
reuşind în acest demers să atragă resurse externe.
Astfel au apărut programele de sprijinire a juniorilor, unde toţi medaliaţii la
Campionatele Naţionale de şah clasic au fost sprijiniţi financiar, prin participarea
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la cantonamente şi turnee în ţară. Au apărut proiecte precum Pierre de Coubertin şi
Şcoala Marilor Maeştri.
Juniorii de certă valoare au fost sprijiniţi inclusiv pentru calendarul
internaţional şi rezultatele nu s-au lăsat prea mult aşteptate. După cucerirea
medaliei de bronz la Mondialele de juniori prin Mihnea Costachi în 2014, au urmat
trei medalii la Campionatele Europene din 2015 (Mihnea-Ionuţ Ognean, DragoşAndrei Antonică şi Mihaela-Ioana Trifoi) şi două medalii la Campionatele
Europene din 2016 (Matei-Valeriu Mogîrzan şi Lia-Alexandra Maria). Apogeul ca
număr de medalii este atins în 2017, la Campionatul Mondial Şcolar, unde
România cucereşte 6 medalii şi are o campioană mondială, prin Miruna-Daria
Lehaci.
În acest an am luat decizia de a sprijini mai mulţi juniori la Campionatele
Internaţionale. Au fost sprijiniţi 16 juniori la Campionatele Mondiale Şcolare de la
Iaşi şi peste 40 de juniori la Campionatele Europene de la Mamaia.
Pe plan organizatoric naţional au apărut modificări în sistemul de joc al
Campionatelor Naţionale Individuale, prin introducerea semifinalelor, reuşind
astfel să creştem numărul participanţilor la peste 350, media ELO a finaliştilor şi
fondul de premiere la 30.000 lei.
S-au transformat cele două Turnee Internaţionale ale României în sistem
Open. FRŞah a găsit nişte parteneri foarte serioşi la Primăria Brăila şi CJAlba,
propunându-le o colaborare în care ambele părţi să investească. S-a ajuns astfel ca
bugetul celor două competiţii să fie de 100.000 lei iar cei mai buni juniori şi
junioare să fie sprijiniţi pentru a participa la aceste concursuri.
Pe plan organizatoric internaţional, Federaţia a ajuns să fie un partener
credibil al FIDE şi ECU, reuşind să atragem în România numeroase competiţii
europene şi mondiale: CE echipe juniori 2014, CM dezlegări 2015, CE feminin
2016, CM şcolar 2017, CE juniori 2017, CE rapid şi blitz Juniori 2018. Aceste
organizări de competiţii au avut efecte benefice pe foarte multe planuri:
posibilitatea participării unui număr mai mare de şahişti români, obţinerea mai
multor medalii internaţionale, dotarea materială a FRŞah (50 de table digitale, 230
de şahuri şi peste 240 de ceasuri electronice), colaborarea cu autorităţile locale din
mai multe judeţe (şi aici ţin să evidenţiez Constanţa), prestanţa pe care a căpătat-o
FRŞah în plan internaţional.
Am lăsat la urmă avantajele financiare directe. În urma organizării CM
Şcolar, în contul FRŞah au intrat 4800 EUR de la FIDE, iar în urma CE de la
Mamaia în contul FRŞah vor intra în jur de 30.000 EUR de la ECU.
Am dezvoltat relaţia cu presa, şahul a fost mai bine promovat de mass
media, menţionez numai parteneriatul cu Agenţia Natională de ştiri Agerpres şi cu
postul TV Realitatea. Cu ocazia introducerii şahului în şcoli am organizat personal
conferinţe de presă în peste 20 de judeţe ale ţării. Am invitat personalităţi interne şi
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internaţionale la mai multe compeţiţii, şi aici aş menţiona vizita lui Anatoly
Karpov la Iaşi şi la Constanţa în 2016, a prim vicepreşedintelui FIDE Georgios
Makropoulos în România în 2015 şi 2017, precum şi a preşedintelui FIDE Kirsan
Ilzumzhinov în 2015. Am reuşit implicarea activă a membrilor comisiei de presă a
FRŞah în promovarea evenimentelor noastre. Prin cadrul favorabil creeat, în urma
activităţii desfăşurate de dumneavoastră şi de FRŞah, şahul are o imagine foarte
bună la nivelul ţării, vedem bine cum în numeroase judeţe autorităţile locale
sprijină „sportul minţii”, mulţi dintre colegii noştri au dezvoltat colaborări foarte
bune la nivel de primării şi consilii judeţene.
Au fost şi anumite obiective pe care nu am reuşit să le atingem, precum ar fi
o activitate mai intensă în colegii şi comisii şi atragerea unui sponsor permanent al
federaţiei.
Aş dori să mă refer în continuare la o strategie structurată pe 4 direcţii pentru
viitorul mandat, dar ţin să vă aduc aminte că rămân valabile şi dezideratele pe care
mi le-am propus în fostul program, FRŞah – un pas înainte.
A. Şahul de masă şi şcolar.
Dezvoltarea în continuare a reţelei de şcoli dotate cu materiale pentru
susţinerea orelor de şah. O mai mare importanţă dată şahului pentru amatori,
copii şi veterani.
B. Şahul juvenil.
Sprijinirea şi mai puternică a juniorilor de performanţă, prin susţinerea în
continuare a calendarului intern şi internaţional. S-a dovedit că investiţia în
juniori poate aduce la rezultate foarte bune chiar şi într-un termen scurt.
Mărirea bugetului alocat juniorilor de la 135.000 lei la 220.000 lei.
C. Şahul la nivel de mare performanţă. Echipele naţionale.
Stimularea performanţei, prin motivarea jucătorilor de lot naţional. În anul
2017 au fost susţinuţi 7 componenţi ai loturilor naţionale pentru a participa
la Campionatele Europene. Dacă problema asigurării unor contracte decente
a fost depăşită, îmi propun stimularea concurenţei între componenţii loturilor
naţionale şi crearea unui cadru proprice activităţii de înaltă performanţă.
Întinerirea loturilor naţionale, unde deja am avut un record: cel mai tânăr
mare maestru din lume la acea dată, Bogdan Deac.
Vom continua demersurile în vederea organizării de competiţii FIDE şi
ECU, cum este şi cea de anul viitor, CE juniori de şah rapid şi blitz de la
Oradea.
D. Activitatea cluburilor.
Dacă în precedentul mandat am pus accent pe introducerea şahului în şcoală,
în acest mandat îmi doresc să sprijinim dotarea materială a cluburilor. Voi
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propune viitorului CD un proiect de 10.000 EUR în primă fază pentru
achiziţionarea de materiale sportive omologate FIDE (şahuri şi ceasuri). Va
fi lansat un concurs de proiecte în primul rând pentru cluburile care nu au o
susţinere bugetară dar au o bogată activitate în rândul copiilor şi juniorilor.
De asemenea, voi continua împreună cu dumneavoastră căutarea de soluţii la
autorităţile locale pentru a sprijini activitatea cluburilor.
E. Promovarea puternică a şahului prin acţiunile desfăşurate la nivelul
întregii ţări, precum şi prin mass media.
Proiectul ROMÂNIA CENTENAR, desfăşurat în 2018 în oraşele simbol ale
Marii Uniri – Arad, Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia, pentru care deja avem
promis sprijin de la MTS şi Primăriile locale.
Viziunea mea ca preşedinte al FRŞah este ca şahul să devină în România un
adevărat fenomen social, o activitate desfăşurată în peste 1000 de şcoli şi
grădiniţe, cu peste 10.000 de copii angrenaţi în competiţii, un sport recunoscut şi
apreciat în toată societatea.
În final vreau să mulţumesc tuturor membrilor Consiliului Director,
membrilor colegiilor şi comisiilor de specialitate ale federaţiei, cluburilor şi
antrenorilor, şahistilor dar şi organizatorilor de competiţii pentru contribuţia şi
sprijinul acordat în aceşti 4 ani. Un loc apropiat inimii mele îl ocupă şi prim
vicepreşedintele ECU, Ion Şerban Dobronăuţeanu, un împătimit al Federaţiei
Române de Şah şi al mişcării şahistice în general.
Mai jos aveţi şi programul pe care l-am avut în precedentul mandat, pentru a
putea analiza fiecare dintre dumneavoastră ce îmi propusesem atunci şi ce s-a
realizat.
PROGRAMUL PRIVIND OBIECTIVELE ŞI STRATEGIA (2013)
Obiective:
- Dezvoltarea şahului la nivel de masă şi şcolar. Acest deziderat va conduce
la creşterea bazei de selecţie, va ajuta instructorii si antrenorii de şah sa aibă
un număr mai mare de elevi, va implica un număr mare de părinţi, şcoli,
autorităţi locale, sponsori.
- Activitate transparentă şi riguros organizată a Consiliului Director cu
respectarea deplină a statutului şi regulamentelor, în special în ceea ce
priveşte luarea deciziilor/hotărârilor şi eficienţa activităţii Directoratului:
colaborarea cu Colegiile Centrale de antrenori şi arbitri şi Comisiile de
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specialitate, gestiunea veniturilor şi a cheltuielilor. Prezenţa reprezentantului
CCA în şedinţele CD referitor la loturile naţionale şi reprezentări
internaţionale.
- Atragerea de resurse financiare suplimentare, bani publici si privaţi.
Atragerea de fonduri din partea Uniunii Europene pentru programele
sportive şi de pregătire profesională a tehnicienilor. Sprijinirea logistică şi
tehnică în redactarea şi implementarea unor proiecte cu fonduri europene.
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şahiste.
- Încurajarea colaborărilor la nivel local între asociaţii judeţene de şah şi
autorităţi regionale/judeţene/municipale.
- Promovarea susţinută în mass-media a performanţelor obţinute de şahiştii
români si prezentarea şahului ca un sport de masă, cu beneficii majore în
formarea personalităţii copiilor. Organizarea lunară şi/sau după fiecare
eveniment major a unei conferinţe de presă la care să invităm presa centrală.
Comunicate de presă săptămânale despre lumea şahului romanesc.
Realizarea de parteneriate cu trusturi de presă.
Strategie
1.La nivel organizatoric
 Dezvoltarea la nivel teritorial prin înfiinţarea în fiecare comunitate unde se
joacă şah a unor noi cluburi de şah şi asociaţii regionale, astfel încât, pe
parcursul următorului mandat, să atingem ţinta de 15000 de jucători
legitimaţi în cadrul a 300 de cluburi de şah.
 Organizarea de Campionate judeţene, apoi regionale, pe categorii de vârstă:
această acţiune va cataliza energiile locale şi va atrage atenţia si sprijinul
autoritaţilor judeţene/regionale.
 Promovarea României prin FR Şah ca un pol organizatoric internaţional prin
licitarea unor campionate europene şi mondiale pentru juniori şi pentru
seniori în 2-3 centre din ţară.
 Îmbunătăţirea sistemului competiţional intern şi alinierea statutului şi
regulamentelor FRS la cerinţele FIDE.
 Stabilirea unor standarde minime pentru organizarea competiţiilor FR Şah.
 Susţinerea demersurilor internaţionale prin care sahul să devină Sport
Olimpic (în lume un număr important de ţări au acceptat şahul - sport
olimpic).
 Revitalizarea asociaţiilor judeţene de şah prin implicarea şi cointeresarea
responsabililor locali.
 Întărirea colaborării cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi cu Federaţia
Sportul pentru Toţi.
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 Participarea regulată la reunirile FIDE şi ECU în vederea sincronizării cu
evoluţiile şahului internaţional.
2.La nivelul seniorilor
 Realizarea unei selecţii riguroase, pe baza unor criterii obiective, a
loturilor naţionale de seniori şi senioare, urmărindu-se cooptarea, în timp, a
unor tinere talente.
 Stabilirea modului de desfăşurare a campionatelor pe echipe în conformitate
cu posibilităţile şi interesele cluburilor şi ale jucătorilor.
 Creşterea valorii şi importanţei Campionatelor Naţionale individuale,
asigurarea unei continuităţi în modul lor de organizare şi desfăşurare,
selecţionarea automată a campionului/campioanei în loturile olimpice.
 Definirea unui cadru care să stabilească criteriile de selecţie, de participare şi
de evaluare a rezultatelor sportivilor la campionatele internaţionale.
 Realizarea şi susţinerea unui program competiţional pentru sportivii din
loturile olimpice.
3.La nivelul juniorilor
 Introducerea şahului în cât mai multe grădiniţe şi unităţi şcolare.
Colaborarea cu comisia de specialitate FIDE şi implicarea Ministerului
Educaţiei în realizarea unei programe şi a unei strategii de implementare a
şahului în şcoală. Realizarea unor programe comune de promovare a şahului:
campionate şi concursuri şcolare, tabere şcolare dedicate sau acţiuni
punctuale în cadrul taberelor şcolare.
 Elaborarea unor programe de pregătire pentru diferite nivele de performanţă
şi organizarea de stagii de instruire, cu precădere în vacanţele şcolare.
 Multiplicarea evenimentelor sportive organizate pentru atragerea copiilor
către şah; acordarea de simultane copiilor de către jucătorii consacraţi,
susţinerea de lecţii demonstrative etc.
 Organizarea unor cursuri de perfecţionare pentru antrenori.
 Realizarea unui centru de excelenţă naţională în cadrul căruia 3-4 copii
(selectaţi pe baza unei testări naţionale şi care vor semna un contract cu FR
Şah cu drepturi si obligaţii financiare) vor avea asigurată o pregatire şahistă
şi şcolară specială (4-6 ore de antrenamente pe zi, cu personal calificat,
cazare şi masă, asistenţă şcolară calificată).
 Stabilirea unor criterii clare de selecţie în vederea participării la
campionatele internaţionale.
Sorin-Avram Iacoban
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