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Raport de activitate al
Federaţiei Române de Şah pe anul 2017
Conducerea FRŞah era formată la 1 ianuarie 2017 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. După Adunarea Generală de Alegeri din 10 Septembrie 2017, desfășurată la Mamaia, conducerea
FRȘah s-a modificat după cum urmează: Preşedinte: Sorin-Avram IACOBAN, Vicepreşedinţi : Vladimir DANILOV,
Corneliu PAŞCALĂU, membri: Daniel CANDEA, Alin-Vivian CÂMPEANU, Claudiu-Badea IORDACHE, Lucian
JUGARU, Costică-Ciprian NANU şi Alin TOMA- Andreica. Directoratul FRŞah s-a modificat astfel: Secretar general Constantin IONESCU, Antrenor federal - Radu BREAHNĂ şi Economist - Cristian-Alexandru COCHELA.
Numărul structurilor afiliate la FRŞah era la 1 ianuarie 2017 de 232 membri, iar la 31 decembrie 2017 a
ajuns la 239 membri în condițiile în care la Adunarea Generală din martie 2017 au fost radiate 10 structuri afiliate.
Consiliul Director S-au ţinut 26 şedinţe ale Consiliului Director al FRŞah la următoarele date: 3 și 26
ianuarie, 11 și 27 februarie, 9 și 28 martie, 28 aprilie, 8, 18, 24 și 30 mai, 23 iunie, 4 și 27 iulie, 10, 24 și 31 august, 6
și 12 septembrie, 10 octombrie, 1, 7, 9, 16 și 20 noiembrie și 15 decembrie. Numărul Hotărârilor emise a fost de 67.
Personalităţi dispărute de la ultima Adunare generală ordinară: Corvin Radovici.
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 s-a dezvoltat în continuare, prezentând evenimente,
fotografii, statistici, biografii etc. din şahul românesc de-a lungul timpului. La finele anului 2017 erau încărcate pe site
aproape 150 de volume de şah din istoriografia românească, la care se adaugă peste 40 de buletine de turneu şi o
serie de cărţi de literatură care au legătură cu jocul de şah.
Revistele de şah autohtone sunt bogat prezentate pe site, prin colecţia aproape integrală a “Revistei
Române de Şah”, colecţiile complete 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 sute de numere din perioada 1974 – 2014! De asemenea, secţiunea de “Periodice” de pe site este în
permanentă dezvoltare, cu 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 adaugă şi publicaţiile internaţionale, cu zeci de volume şi sute de reviste. Toate aceste
materiale se pot descărca gratuit şi însumează peste 120.000 de pagini de şi despre şah!
Organizarea Campionatelor Naţionale
Şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări
a. Semifinalele Campionatului Naţional de seniori, 13 – 22 ianuarie. S-a jucat în 6 grupe, cu o participare de 354
sportivi, astfel: Brăila 39, Iași 72, Brașov 40 , Cluj 70, București 62 și Timișoara 71 participanți.
S-au calificat în finală primii 5 din fiecare grupă și primele 10 performațe ELO în total 40 sportivi.
b. Finalele CN individuale pentru copii, juniori şi tineret [Grupele B8-B20 şi F8-F20] Băile Felix, 1-12 februarie.
Au participat 546 sportivi - 376 băieţi şi 170 fete - repartizaţi astfel:grupa (B8-73) campion Răzvan-Florin BUZURIU,
(B10-85) campion Andrei-Octavian ULIAN, (B12-93) campion Dragoș-Andrei ANTONICĂ, (B14-62) campion
Mihnea-Ionuț OGNEAN, (B16-37) campion George STOLERIU, (B18-20) campion Cătălin-Lucian PĂTRAȘCU,
(B20-6) campion Radu-Cristian TOMA, (F8-25) campioană Iulia-Cristiana ȘTEFAN, (F10-41) campioană LiaAlexandra MARIA, (F12-42) campioană Ema OBADĂ, (F14-21) campioană Miruna-Daria LEHACI, (F16-23)
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campioană Maria-Alexandra CIOCAN, (F18-13) campioană Andreea-Briana STANCIU, (F20-5) campioană
Andreea-Mărioara COSMAN.
c. Campionatele Naţionale de şah clasic seniori şi senioare, Călimănești, 24 martie – 2 aprilie. Au participat 70
seniori şi 21 senioare, campioni fiind Andrei ISTRĂȚESCU şi Corina-Isabela PEPTAN.
d. Cupa României pe echipe la şah rapid, Alba Iulia, 20 – 21 mai.
La masculin au participat 18 echipe, campioană echipa Clubul de Şah al Municipiului Baia Mare.
La feminin au participat 4 echipe, campioană echipa CS Politehnica Iași.
e. Campionatele Naționale de șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegări pentru veterani, Vaslui, 23-29 iulie.
La masculin șah clasic au participat 22 sportivi, campion Silviu Ifrim, la șah rapid au participat 24 sportivi
campion tot Silviu Ifrim, la blitz 20 participanți, campion Dumitru Atimoftoaiei iar la dezlegări 14 sportivi, campion
Ervin Mozes.
La feminin au participat 3 sportive, campioană la toate secțiunile Roxana-Antonela Adoamnei.
f. Finalele CN pentru echipe de juniori şi junioare [Sistem de joc elveţian] Bucureşti, 21-29 iulie. Au participat 75
echipe juniori şi 36 echipe junioare. Campioane: CSM București (B8-23), CS Otopeni (B10-26), CS Universitar de Șah
București (B12-15), Șah Club Galați (B14-13), CS Sig-Mar Sighetu Marmației (B16-7), Politehnica Iaşi (B18-5),
Medicina Timişoara (B20-6), Politehnica Iaşi (F8-7), CSM București (F10-9), Șah Club Brașov (F12-10), CS Sig-Mar
Sighetu Marmației (F14-5), CSM Focșani 2007(F16-5), Csu Universitaea de Vest Timișoara (F18-3), CSM București
(F20-4).
g. Campionatul Naţional pe echipe masculine – Divizia A, Slănic Moldova, 30 septembrie – 8 octombrie. Au
promovat CS Victoria Techirghiol şi CS Otopeni. Au retrogradat Șah Club Bistrița, CS Diana Galați şi CSU Arad.
h. Campionatul Naţional pe echipe masculine – Divizia B, 2 - 8 octombrie (3 serii): Olănești, 3 echipe, s-a
calificat în Divizia A: CS Ineu; Galați, 10 echipe, s-a calificat în Divizia A ACS Smart Galați şi Victoria, 6 echipe, s-a
calificat în Divizia A CSM Cluj Napoca.
i. Campionatul Naţional pe echipe mixte juniori, Olănești, 29 octombrie - 3 noiembrie. Au participat: la grupa 8
ani - 7 echipe, campioană CSU de Șah București ; la grupa 10 ani - 5 echipe, campioană CSM București; la grupa 12
ani - 4 echipe, campioană CSM București şi la grupa 14 ani - 4 echipe, campioană CSM Focșani 2007.
j. Campionatele Naţionale pe echipe – Superliga, Băile Govora 11 – 19 noiembrie. CS Studențesc Medicina
Timişoara a devenit campioană la masculin, iar CS Politehnica – Aqua Carpatica Iași la feminin. Au retrogradat
Librărie Net Șah Club Oltenia Craiova şi CSU Târgoviște la masculin.
k. Campionatul Naţional de şah rapid, blitz şi dezlegări, București 1 – 3 decembrie. Au participat:
La şah rapid 128 seniori, campion Vlad-Cristian JIANU şi 42 senioare, campioană Corina PEPTAN.
La blitz 142 seniori, campion Gabriel GRECESCU şi 32 senioare – campioană Corina PEPTAN.
La dezlegări 50 seniori şi 18 senioare, campioni Vlad-Cristian JIANU şi Teodora TRĂISTARU.
Participarea şahiştilor români la competiţiile oficiale internaţionale
Campionatul European individual feminin, Riga (Letonia), 11– 22 aprilie. Au participat 144 sportive din 33 țări.
Din România au participat 3 sportive. Campioană – Nana Dzagnidze (GEO), cea mai bună clasare dintre românce:
Irina Bulmaga loc 37.
Campionatul Mondial Școlar de șah, Iași, 23-30 aprilie. România a obținut 6 medalii: aur: Miruna-Daria Lehaci
(F13), argint: Robert-Ionuț Creangă (B11), bronz: Mălina-Andreea Aciu (F15), Teodor-Cosmin Nedelcu (B11),
Mihnea-Ionuț Ognean (B13) și George Stoleriu (B15).
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Campionatul European individual open, Minsk (Belarus), 30 mai – 10 iunie. Au participat 397 de sportivi din 38
de ţări europene, România fiind reprezentată de 4 şahişti. Campion – Maxim Matlakov (RUS), cea mai bună clasare
română marele maestru Constantin Lupulescu, pe locul 54.
Campionatele Europene de şah rapid, blitz pentru juniori, Budva (Muntenegru), 19 - 24 iunie. Au participat 286
de jucători din 23 de țări. România a participat cu 8 sportivi, conduși de antrenorul Grigore Nicolae Petre și au
obținut 5 locuri IV-VI la șah rapid, 3 locuri IV-Vi la blitz și o medalie de argint la șah rapid pe echipe.
Campionatul Uniunii Europene, Kouty nad Desnou (Cehia), 18 - 27 august. Delegaţia română, formată din 7
sportivi, a fost condusă de antrenorul Nad Titus Petre, şi a obţinut 2 medalii de argint prin Ema Obadă la Fete 12
ani și Alexandru-Mircea Butolo la Open 8 ani.
Campionatele Europene de şah clasic pentru juniori, Mamaia (România), 5 – 14 septembrie. Delegaţia
română, formată din 190 sportivi, a fost condusă de antrenorii Cătălin Ardelean, Alin Berescu, Ion Glodeanu,
Claudiu Iordache, Ciprian Nanu, Romeo Milu și Vasile Manole, care s-au ocupat cu pregătirea delegației oficiale la
competiție. S-au obținut 3 medalii de bronz : Bogdan-Daniel Deac la grupa juniori I (B18 ani), George Ileană la
grupa juniori II (16 ani) și Dragoș-Andrei Antonică la grupa cadeți 12 ani.
Campionatele Mondiale de şah pentru juniori (grupele sub 14, 16, 18 ani), Montevideo (Uruguay), 16 - 26
septembrie: Delegaţia României, condusă de antrenorul Ciprian Nanu, s-a întors cu un loc 4 obținut la grupa cadete
14 ani de Miruna-Daria Lehaci.
Turneul internaţional feminin „Memorial Maria Albuleţ”, organizat la Brăila de FRŞah în cooperare cu DSJ
Brăila şi Primăria Brăila în perioada 6 – 15 octombrie. Turneu elvețian invitațional cu 18 jucătoare din care 11
românce. Campioană a fost Irina Bulmaga; excelentă evoluție a avut Andreea-Mărioara Cosman, care a ocupat
locul 5.
Campionatul European pe echipe, Hersonissos (Creta) 27 octombrie – 7 noiembrie. La feminin au participat 32
echipe- campioană Rusia. Echipa României,condusă de antrenorul Ciprian Nanu, compusă din: Irina Bulmaga,
Corina Peptan, Luminița Cosma, Alina L’Ami și Sandu Mihaela, s-a clasat pe locul 5. La secțiunea open au participat
40 echipe- campioană Azerbaidjan. Echipa României, condusă de antrenorul Cătălin Ardelean, în formația:
Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras, Bogdan Deac, Gergely Szabo și Vladislav Nevednicii s-a clasat pe locul 7.
Ambele echipe și-au îndeplinit obiectivul sportiv propus.
Openul internațional al României, Alba Iulia, 20–27 noiembrie. Open foarte puternic cu 22 participanți, campion
Andrei Istrățescu.
Titluri internaţionale obţinute de şahiştii români:
IM: Alexandru-Vasile David;
FM: Radu Cristian Fluerariu, David Gavrilescu și Mihnea-Ionuț Ognean;
WFM: Alessia Mihaela Ciolacu și Miruna-Daria Lehaci;
CM: Bogdan Emanuel David, Robert Ionuț Creangă, Teodor Cosmin Nedelcu și Dragoș-Andrei Antonică.
Titlul de Arbitru Internațional (IA) l-au obținut: Rudolf Dombi, Andrei Furcă și Vasile Dragomanu, iar cel de
arbitru FIDE (FA) Dorian-Ciprian David.
În urma cursurilor de antrenori FIDE desfăşurate la Mamaia, au obţinut titlul de Antrenor FIDE: Claudiu-Badea
Iordache și Pavel-Dorin Șerdean, titlul de Instructor FIDE – Radu Mirescu, Iulian Ceaușescu, Rudolf Dombi,
Egmond-Daniel Dulman, Lucian Gîlea, Lucian Jugaru, Iulian Mihailov, Dinu-Ioan Nicula, Ionel Pâslariu,
Teodor-Adrian Stănescu , Robert Daniel Pîșu și Sebastian Volcinsche și cel de Instructor național – BogdanAlexandru Ulian.
Cei mai buni 10 sportivi ai anului 2017: 1. Corina Isabela Peptan (CSM București) 2. Irina Bulmaga (Politehnica
Iaşi) 3. Constantin Lupulescu (CSM Baia Mare) 4. Mircea-Emilian Pârligras (Politehnica Iaşi)) 5. Bogdan Daniel
Deac (CSU Ploiești) 6. Andrei Istrățescu (CSU Universitatea de Vest Timișoara) 7. Miruna-Daria Lehaci
(Politehnica Iași) 8. Vladislav Nevednichy (Politehnica Iași) 9. Dragoș Andrei Antonică (Clubul de Șah Diana
Galați) 10. George Ileană (Tinerii Maeștri București).
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Activitatea Colegiului Central de Antrenori
In anul 2017 Colegiul Central de Antrenori a avut componența : 1.Sergiu Grunberg (MI, antrenor), 2.George-Cătălin
Ardelean (MI, antrenor), 3.Gabriel Mateuţă (MI, antrenor), 4. Nicolae-Petre Grigore (MI, antrenor), 5.Valentin
Stoica(MI, antrenor emerit), 6.Alin-Mile Berescu (MM, antrenor) și 7.Pavlov Mircea (președinte,MI, antrenor
emerit).
Ca urmare a unei analize aprofundate a activității, rezultatelor și nivelului tehnic al loturilor naționale de juniori și
tineret, activitatea Colegiului Central de Antrenori s-a orientat spre îmbunătățirea activității de pregătire individuală și
colectivă în cadrul stagiilor de pregătire organizate cu sprijinul Federației Române de Șah, stagii de pregătire în care
componenți al CCA au depus o activitate susținută de lecții și antrenamente cu componenții loturilor naționale.de
juniori.
Rezultatele acestei activități se pot vedea în performanțe din ce în ce mai bune ale juniorilor noștri (vezi articolele din
Revista ȘAH nr. 3 și 4 /2017)
In cadrul Stagiului de pregatire de la Eforie Nord s-au elaborat materiale metodice moderne care au fost puse la
dispozitia antrenorilor de cluburi,de asemeni o serie de materiale valoroase sunt acum puse la Dispoziția antrenorilor
de Club în Site-ul FRSah colțul antrenorului.
Tot mai mulți dintre membrii colegiului, și ,fapt imbucurător, marele maestru Florin Gheorghiu participă cu materiale
de înaltă ținută tehnică în coloanele revistei Șah, editată de Uniunea Cluburilor de Șah din România, revistă care ar
trebui să fie sprijinită de FRȘah.
In atenția CCA a stat și analiza aprofundată a participării echipelor reprezentative ale României având în vedere că
anul 2018 este an olimpic și sunt necesare măsuri eficiente pentru a repeta și îmbunătăți performanțele obținute la
Europene.
Comunicarea cu FRȘah s-a îmbunătățit , dovadă este Top 10 2017 în care Comitetul Director și-a însușit în
integralitate propunerea Colegiului Central de Antrenori. Considerăm că pe viitor este loc de o mai bună comunicare
între Federație și Colegiu, respectarea modului de lucru și colaborare având în vedere că în acest an sunt de luat
hotărâri importante privind participările individuale ale juniorilor și seniorilor, precum și a echipelor naționale la
Olimpiada de la Batumi.
Cu excepția reuniunii obișnuite a Colegiului, care are loc anual cu ocazia Campionatelor Nationale de juniori ,
activitatea s-a desfăsurat 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 2018 cred că este necesară
organizarea de către FRȘah a mai multor Cursuri de perfectionare pentru antrenori, măsură necesară pentru
creșterea nivelului de pregătire la cluburi.
Colegiul Central de Arbitri Colegiul Central de Arbitri a funcţionat în anul 2017 ca organ de lucru consultativ al
Consiliului Director al Federaţiei Române de Şah şi a avut următoarea componenţă: Slabu Nistor (preşedinte),
Volcinsche Sebastian (secretar), iar ca membri Nicula Dinu-Ioan, Furcă Andrei, Chirilă Radu-Cătălin, Dombi Rudolf şi
Țaga Geogică, până pe 01 octombrie 2017 când a fost numit și validat la Adunarea Generală a FRŞah din 10
septembrie 2017 în următoarea componenţă: Volcinsche Sebastian (preşedinte), Gîlea Lucian (secretar), iar ca
membri Chirilă Radu-Cătălin, Furcă Andrei, Dinu-Ioan Nicula,Dombi Rudolf, Slabu Nistor.
Au fost 2 sedinţe în plen, în februarie 2017 după testarea arbitrilor de lot, cu participarea a 4 arbitri din țară şi
validarea cererilor arbitrilor cu titluri pentru intrarea în lot, iar înaintea fiecărei competiţii au avut loc consultări cu
organizatorii pe email sau telefonice în vederea stabilirii brigăzilor de arbitri pentru campionatele naţionale şi cu
membrii CCA, aprobarea testărilor şi alte probleme de rutină. În 2017 s-a organizat cursuri pentru obţinerea calitaţii de
arbitru și examen de promovare. În acest moment sunt aproximativ 400 de arbitri.
Realizări pe parcursul anului 2017
1.Domnul Dinu Ioan Nicula a adus îmbunătăţiri şi actualizări în conformitate cu noutăţile FIDE la: Caietul arbitrului care
a fost editat.
2. La competiţiile la care au participat, membrii CCA au fost buni îndrumători pentru ceilalţi arbitri (foarte mulţi arbitri
începători sau fără o bogată experienţă şi-au exprimat mulţumirea în acest sens).
3. Am colaborat cu membrii altor comisii rezultând îmbunătăţiri ale regulamentelor care vizează şi activitatea de
arbitraj.
4. Activitatea arbitrilor participanţi la Campionatul Mondial Şcolar şi Campionatul European de copii şi juniori a fost
meritorie.
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ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ
Cap.I. SITUAȚIA JUCĂTORILOR DE ȘAH PRIN CORESPONDENȚĂ
Numărul de jucători români la data de 01.01.2017 în lista I.C.C.F. a fost de 125 iar la
31.12.2017/01.01.2018 de 113, în cadrul acestora sunt incluși și jucătorii care nu au 30 de partide încheiate. Au
devenit pe parcursul anului inactivi 12 jucatori. Totalul jucătorilor (M+F) activi și inactivi în evideța I.C.C.F. la data de
31.12.2017 este de 189. C.C.S.C. își propune pe anul 2018 să contacteze jucătorii inactivi, destul de numeroși,
pentru a-i convinge să-și reia activitatea competițională. Nu trebuie să se neglijeze atragerea de jucători noi, în
principal de vârste mai scăzute.
Abateri și sancțiuni în anul 2017. Arbitrajul competițional.
Nu au fost abateri de la regulament și de la limita fair-play, în consecință nu au fost aplicate sancțiuni.
Arbitrajul a fost de calitate, deoarece metoda de joc pe server asigură ca intervenția arbitrului să nu fie frecventă.
C.C.S.C. va analiza în 2018 posibilitatea ca și alți jucători să devină TD, prin îndeplinirea condițiilor impuse de
I.C.C.F. Între timp condițiile de admitere ca TD s-au înăsprit, trebuie trecut un test on-line contratimp, (I.C.C.F.
Rules, în special Section 3, pag. 48 – 104), este nevoie și de un mentor cu titlul IA.
În prezent România are 10 TD în lista I.C.C.F. dar numai trei (Andreica - Navruc Sebastian, Câmpian
Cristian și Miron Sferle) au trecut testul on-line. Mai avem 4 TO (Andreica - Navruc Sebastian, Lakatos Stefan,
Stanescu Teodor Adrian și Miron Sferle), un adjudicator ICCF (Miron Sferle).
Cap.II. PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE INTERNAȚIONALE
1. Echipele naționale
La fel ca în anii anteriori România a participat la majoritatea competițiilor pe echipe organizate sub egida
I.C.C.F. Iată o scurtă prezentare a acestora.
1.1. Finala Olimpiadei feminine ediția a X-a a avut startul pe data de 01 septembrie 2015 și este foarte
aproape de final. România a ocupat locul 8 din 12 echipe participante, în următoarea componență: M1.LIM Mihai
Laura Cristina 4,5p, M2.LIM Mihai Eleonora Antonia 3p (o partidă neterminată), M3.LIM Ioniță Mariana 7,5p, M4.
Dobre Ana Margareta Alexandra 6,5p.
1.2. Olimpiada ediția a XXI-a – preliminarii, secțiunea a 4-a, a avut startul pe data de 01 septembrie
2016, neîncheiată încă. Echipa noastră ocupă momentan locul 6 din 10, cu mici șanse de calificare în finală.
Rezultatele individuale la finele anului 2017 se prezintă astfel: M1.IM Pepene Gheorghe 4,5p/9, M2.IM Pantazi
Adrian 5p/9, M3.IM Crăciuneanu Viorel 2p/7, M4.SIM Epure Cristian Ion 3p/6, M5.Becșenescu Florin 4,5p/9p,
M6.Necula Iulian 5,5p/8p.
1.3. Campionatul european, ed. a X-a, Finală, start pe 1 iunie 2017. După cum am mai informat o echipa
a României a avut o comportare foarte bună în semifinalele ed. a X-a, unde a ocupat locul 2 și astfel s-a calificat
în finală. Echipa din Finala a X-a este formată din: Becșenescu Florin, IM Pantazi Adrian, SIM Epure Cristian-Ion,
IM Zărnescu Marius, IM Câmpian Cristian, Stănescu Teodor-Adrian, Tofan Adrian Ion, Pepene Ionuț.
1.4. Campionatul european, ed. a XI-a, semifinale, grupa a 3-a a avut startul pe 1 iunie 2017, în
următoarea componență: SIM Sferle Miron, IM Pepene Gheorghe, SIM Florea Mihail, Necula Iulian, IM Lakatos
Stefan, IM Enescu Constantin, Costachi Mihnea și Țoca Adrian.
1.5. O altă competiție de tradiție este Cupa Latină, unde România a câștigat primele 3 ediții
europene. În anul 2017 s-a încheiat Cupa Latină Mondială ediția a II-a, iar echipa noastră a avut o
comportare remarcabilă, ocupând locul 3 (din 15), fiind depășită de Portugalia și Franța. Iată și rezultatele
individuale ale echipei: M1.SIM Sferle Miron 8,5p, M2.IM Pepene Gheorghe 8p, M3.IM Enescu Constantin 8p,
M4.Necula Iulian 11p, M5.Stanescu Teodor Adrian 8,5p, M6. Stancu Ovidiu Grigore 6,5p. De remarcat rezultatul
foarte bun obținut de SIM Sferle Miron și Necula Iulian, care au ocupat primul loc la mesele 1, respectiv 4.
1.6. Cupa Dunării – Paul Darmogray Memorial ediția V-a, start în 15 aprilie 2016. Iată rezultatele
individuale la finele anului 2017, în ordinea meselor: IM Pantazi Adrian 5,5p/11, SIM Matei Cornel 1p/7, Băluțescu
Mihail Goangă 5p/9, Stănescu Teodor Adrian 6p/9, Tofan Adrian Ion 6,5p/8, Taras Iulian 6,5p/9. De remarcat
rezultatele foarte bune obținute de Stănescu Teodor-Adrian și de Tofan Adrian Ion.
2. Champions League pe echipe
În 8 mai 2017 a demarat ediția a VII-a a cunoscutei competiții pe echipe, Champions League, revenită la
vechea structură organizatorică, cu trei divizii. Romania are 3 echipe în divizia B și 2 echipe în divizia C, după cum
urmează: Clubul Central de Șah în B1, Caissa Boys în B3, Chimia Rm. Vâlcea în B4, CSM Cluj-Napoca în C6,
Energy Cameron Câmpina în C8.
3. Meciuri amicale interțări
S-a încheiat meciul amical România-Danemarca 28-26. O victorie cu scor strâns, unde s-a verifica
potențialul jucătorilor de a juca în echipa națională română.
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În data de 2 aprilie 2017 a luat startul un interesant meci amical feminin, Romania-Italia, la 9 mese, cu
partide duble, organizat de Președintele A.S.I.G.C. Gianni Mastrojeni, si de Miron Sferle. Echipa noastră a abordat
partidele cu multă seriozitate, asa că în prezent conduce cu 7-3.
Componența echipei noastre este următoarea: M1-LIM Marin Irina Luiza, M2-LIM Mihai Laura Cristina, M3LIM Mihai Eleonora Antonia, M4-LIM Ionită, M5-LIM Stănilă Elena, M6-Dobre Ana, M7-Gredescul Andrea (Rep.
Moldova), M8-Drăgulescu Narcisa, M9-Stoenescu Ioana-Teodora.
În data de 15 iunie 2017 a luat startul amicalul România-Spania la 25 de mese iar în data de 12 decembrie
2017 a început amicalul Romania – Cehia la 32 mese, căpitanul de echipă al Romaniei fiind IM Lakatos Stefan.
4. Principalele participări individuale
Iată și câteva rezultate individuale care merită evidențiate:
4.1. Finala World Championship ediția a 29-a este aproape de final, GM Șerban Florin a avut o comportare
bună, încheind cu 8,5p din 16 partide. GM Florin Șerban mai joacă în prezent în puternicul turneu Achim Soltau
Memorial/Germania, cat. 15, unde are 3,5p din 7.
4.2. European Individual Championship, C2016, turneul candidaților, a luat startul la data de 15 martie 2016.
IM Pepene Gheorghe a terminat pe locul 2 cu 7p, în grupa a V-a, obținând astfel dreptul de a juca în finala care va
începe în anul 2018.
4.3. European Individual Championship, ed. 70, finală poștală, a luat startul în data de 15 sept. 2017, SIM
Epure Cristian-Ion fiind calificat din semifinalele acestei competiții.
Cap.III. COMPETIȚII INTERNE
Campionatul național și Cupa României
În cursul anului 2017 au luat startul doar semifinalele C.N. ediția a 58-a cu două grupe.
Mai sunt în desfășurare finala C.N. ediția a 54-a, cu 5 partide neterminate, cele mai mari șanse de câștig le
are IM Pantazi Adrian și finala C.N. ediția a 55-a este într-o fază avansată, mai sunt 11 partide neîncheiate. Se află
în pregătire finala ediției C.N.F. ediția a 56-a.
În 22 octombrie a luat startul C.N. Veterani ediția a 4-a, cu 6 participanți și partide duble. De amintit în
acest context vestea tristă a trecerii în eternitate a dublului campion al veteranilor, maestrul clujean Szabo Almos.
Mai amintim Cupa României ediția a 28-a finală care a avut startul în 12 ianuarie 2017 cu 9 jucători.
Din păcate nu s-au organiza campionatul pentru juniori și pentru femei, și probabil nu vom putea organiza
astfel de concursuri pe parcursul anului 2018.
Din cauza numărului extrem de mic al jucătorilor strict poștali, nu s-a putut organiza nicio competiție
destinată acestor jucători.
Cap.IV. Turnee internaționale organizate de C.C.S.C. – F.R.Șah
4.1. 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. Ne
putem bucura deja că avem un câștigător, IM Pepene Gheorghe, cu 7p/12 și normă de SIM. Mai sunt 4 partide
neîncheiate, cu influența asupra locurilor 2-3.
4.2. Memorialul Silviu Nenciulescu, cu 3 secțiuni, data de start 20 aprilie 2015
Secțiunea A, cu 15 jucători, turneu de categorie10, s-a încheiat în 7 iunie 2017 și a fost câștigat de SIM
Morrow Wolf (USA), urmat de SIM Macayo Ricardo Luis (ARG) și SIM Podgursky Artur (UKR). Au participat și
jucătorii români: Pantazi Adrian, Zărnescu Marius, Pepene Gheorghe, și Crăciuneanu Viorel, cea mai bună clasare
a obținut IM Pantazi Adrian, locul 5.
Secțiunea B, turneu de cat. 5, s-a încheiat în 11 dec. 2017 și a fost câștigată de Dimitriev Vladimir
(Estonia). Din România au participat: Taras Iulian, Stănescu Teodor-Adrian, Aniniș Tiberiu și Berecz Gavril, cea mai
bună clasare a obținut FM Taras Iulian, locul 4.
Secțiunea C, cu 15 jucători, a fost destinată numai jucătorilor români, primele trei locuri au fost ocupate de
Moisa Lucian 10p/14, Malisevschi Cristian 9,5p/14 și Rotaru Ion 9,5p/14.
Cap.V. Colaborarea cu F.R. Șah și cu I.C.C.F.
În cursul anului 2017, 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 2016, au fost onorate în
totalitate și la termen.
Au fost premiați/în curs de premiere cu diplome și cupe sau diplome următorii jucători:
1. Campionatul național individual (Romanian Championship) ediția a 53-a, final.
Locul I. SIM Neagu Liviu – o cupă și o diplomă, locul II. SIM Sferle Miron – o diplomă, locul III. IM Pantazi
Adrian – o diplomă.
2. Campionatul național pentru Veterani (Romanian Veterans Championship) ediția a 3-a, final.
Locul I. Mihai Partenie – o cupă și o diplomă, locul I. Achim Nicolae – o cupă și o diplomă, locul III. Enescu
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Constantin – o diplomă.
3. Cupa României (Romania Cup Final), ediția a 26-a.
Locul I. SIM Epure Cristian Ion – o cupă și o diplomă, locul II. Baltă Mihai - o diplomă, locul III. Rotaru Ion o diplomă.
4. Cupei României (Romania Cup Final), ediția a 27-a.
Locul I. Stănescu Teodor Adrian - o cupă și o diplomă, locul II. Tofan Adrian Ion – o diplomă, locul III.
Rotaru Ion – o diplomă.
5. Turneul internațional organizat de C.C.S.C. – F.R.Șah. Memorialul Silviu Nenciulescu.
La secțiunean A, locul I. IM Morrow Wolff din USA - o cupă și o diplomă, locul II. IM Macayo Ricardo Luis
din Argentina – o diplomă, locul III. IM Podgurky Artur din Ucraina – o diplomă.
La secțiunea C, locul I. Moisa Lucian - o cupă și o diplomă, locul II. Malisevschi Cristian – o diplomă, locul
III. Rotaru Ion – o diplomă.
Popularizarea rezultatelor și concursurilor s-a făcut prin site-ul Federației Române de Șah, pe site-ul Epure
Cristian Ion, cât și prin revista ȘAH, redactor șef PAVLOV MIRCEA.
Cap.VI. Congresul I.C.C.F.
Al 70-lea Congres al I.C.C.F. s-a ținut în stațiunea turistică de la Marea Neagră, Albena (Bulgaria) în
perioada 03 - 08.09.2017. România a fost reprezentată de colegul nostru, Andreica-Navruc Sebastian. Ne bucură
faptul că delegatul nostru s-a implicat cu seriozitate în problemele șahului prin corespondență. Pe site-ul
www.eciromsystem.com este publicat un interesant Raport de la acest congres, așa că se amintește doar faptul că
în cadrul ceremoniei dedicate acordării premiilor au primit diplome și medalii următorii jucători români:
Mariana Ioniță a primit diploma și medalia pentru titlul de ICCF LIM – Lady International Master;
IM Pantazi Adrian – diploma pentru locul III în turneul RCCA Amber 2016 – Rusia Master
Taras Iulian – diploma pentru locul III cu echipa Europa C – Turneul Interzonal #8.
Congresul următor va avea loc în perioada 18-23 august 2018, în localitatea Llandudno (Țara Galilor).
Cap.VII. Persoana de contact C.C.S.C. la F.R.ȘAH.
Reprezentarea Comisiei Centrale de Șah prin Corespondență la F.R.ȘAH este asigurată prin:
Coordonator, dr.ec.Viorel CRĂCIUNEANU, tel:0729.841.301
Email: craciuneanu2002@yahoo.co.uk
PROIECT AL CALENDARULUI COMPETIȚIONAL
PE ANUL 2018
Calendar intern
1. Finala C.N. ediția a 56-a, trimestrul I 2018.
2. Semifinalele C.N. ediția a 59-a, trimestrul II 2018.
3. Cupa României, ediția a 29-a, finala, trimestrul III 2018.
4. C.N. pentru Veterani, ediția a 5-a, trimestrul IV 2018.
5. Finala C.N. ediția a 57-a, trimestrul IV 2018.
Calendar internațional
1. Participarea echipelor naționale la competițiile organizate la nivelul I.C.C.F.
2. Participarea jucătorilor cu drept de joc la competițiile individuale organizate de
I.C.C.F. și I.C.C.F. zona Europa, conform Calendarului I.C.C.F.
3. Participarea jucătorilor la turneele invitaționale primite de la alte federații.
4. Organizarea a 2 turnee cu participare internaționale, dedicate Centenarului Marii Uniri
5. Organizarea a 2-3 meciuri amicale interțări, dintre care unul dedicat Centenarului cu Franța sau Italia.
Compoziţie şahistă şi dezlegări
Comisia Centrală de Compoziţie Şahistă a avut în anul 2017 următoarele direcţii principale în activitatea sa:
-editarea numărului 2 al revistei „Componist-Buletin Problemistic” (redactor-şef: Dinu-Ioan Nicula) şi lansarea sa cu
ocazia finalelor C.N. juniori, unde s-a bucurat de o bună primire;
-participarea echipei României (sub conducerea maestrului Paul Răican, preşedintele Comisiei Centrale de
Compoziţie Şahistă) la Campionatul Mondial de compoziţie şahistă (WCCT-10), unde s-a ocupat locul 24; din echipă
au făcut parte: E. Dobrescu, V. Nestorescu, P. Răican, V. Crişan, A. Rusz, N. Chivu, N. Popa şi Gh. Tănase;
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-participarea problemiştilor români la Cupa Mondială pentru compoziţie şahistă, unde Vlaicu Crişan a realizat o
performanţă excepţională, ocupând locul 1 la secţiunea feerice;
- participarea delegatului permanent al României (Dinu-Ioan Nicula) la Congresul Mondial de compoziţie şahistă de la
Dresda, unde a fost ales în funcţia de preşedinte al Comisiei de Clasificări de pe lângă forul mondial de specialitate;
în cadrul Congresului, ţara noastră a organizat ediţia XV a turneului de compoziţie „Tzuica Trophy” (arbitri: E. Huber,
V. Crişan);
- sprijinirea organizării finalelor C.N. seniori/senioare, veterani/veterane la dezlegări (Bucureşti, respectiv Vaslui,
arbitru-şef: Dinu-Ioan Nicula);
- participarea lui Dinu-Ioan Nicula la Campionatul Mondial de dezlegări de la Dresda;
-prezentarea de către Dinu-Ioan Nicula a unei comunicări istorice despre compozitorul Valerian Oniţiu, realizată în
colaborare cu Valeriu Petrovici, la sesiunea de la Belgrad;
- asigurarea prezenţei rubricilor de compoziţie şahistă şi dezlegări în paginile revistelor „Şah” şi „Gambit”, prin articole
semnate de către Dinu-Ioan Nicula, precum şi în „Buletinul Intern” (publicaţie trimestrială a FRŞah), ca şi pe site-ul
www.frsah.ro;
- sprijinirea rubricii problemistice săptămânale „Strategie în alb şi negru”, realizată de către Delia Duca-Iliescu la
Realitatea TV;
- acordarea de asistenţă pentru organizarea în teritoriu de concursuri private la dezlegări (în primul rând ISC 2017,
organizat la Cluj-Napoca de către clubul „Napocensis Şah Activ” din localitate, dar şi competiţii la Ploieşti, Eforie Nord,
Timişoara etc.);
- organizarea turneului jubiliar de studii „Mircea Pavlov 80”, arbitrat de John Nunn;
- 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 „Quartz” (Tulcea) şi „e4 e5” (Suceava),
care organizează diverse turnee internaţionale de compoziţie şahistă, la care au participat numeroşi conaţionali.
Comisia de legitimări, transferări, clasificări sportive şi rating
Numărul jucătorilor posesori de rating Elo a crescut în cursul anului 2017 de la 3413 la 3796.
Pe plan intern, numărul jucatorilor legitimaţi a crescut de la 16.854 (la 1 ianuarie 2017) la 18.185 (la finele anului
2017). La fiecare două luni, s-au întocmit calculaţiile competiţiilor omologate, pentru editarea listelor rating CIV.
Comisia Organizatorilor de competiţii
În anul 2017 s-au desfășurat cca. 280 de competiții cu omologare FRȘah și FIDE.
Cel mai important eveniment al anului 2017 a fost, organizarea cu succes a Campionatului European Individual de
Juniori, la care au participat 1150 jucatori din 49 de țări. S-au analizat diverse aspecte ale competiţiilor private.
Nu s-au semnalat probleme majore. În anul 2017 organizatorii de competiții au avut o bună colaborare cu FRȘah
materializată în organizarea tuturor Campionatelor Naționale în bune condiții.
Pentru anul 2018 Comisia de Competiții își propune să facă o analiză mai atentă a tuturor turneelor organizate și
să semnaleze toate problemele apărute.
În anul 2018 se va organiza Campionatul European de șah rapid, blitz și dezlegări pentru juniori în perioada 1- 4
august la Oradea.
Comisia de presă
În cursul anului 2017, membrii Comisiei de presă sportivă au prezentat informaţii din lumea şahului atât la
instituţiile de presă la care activează, cât şi la publicaţii print şi online, posturi de radio locale, regionale şi naţionale,
precum şi posturi de televiziune.
Membrii Comisiei de presă au susţinut evenimente care s-au bucurat de o mare vizibilitate precum
Campionatul Mondial Şcolar organizat în aprilie la Iaşi şi Campionatul European pentru juniori din septembrie, de la
Mamaia. Reţeaua Facebook a fost un instrument de informare şi promovare a competiţiilor organizate în România şi a
performantelor şahiştilor români, remarcabil fiind, din acest punct de vedere, Aristotel Bunescu. Agenţia de presă
Agerpres a transmis pe flux informaţii privind evoluţia unor şahişti români în competiţii internaţionale sau informaţii de
la competiţiile majore interne. Multe informaţii, interviuri şi chiar emisiuni dedicate şahului au fost difuzate la posturile
corporaţiei Radio România, precum Radio România Actualităţi, Radio România – Radio Constanţa, Radio România –
Radiovacanţa, Radio România – Radio Bucureşti, Radio România – Antena Satelor, Radio România Internaţional
datorită lui Radu Şofran, Ionuţ Iamandi şi Ştefan Baciu. Chiar dacă nu fac parte din comisia de presă a FRŞah,
jurnalişti din Radio România precum Adrian Soare, Ştefan Alecsiu, Cătălin Cârnu Bogdan Predescu şi Marius Gruia
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au acordat atenţie şahului românesc şi mondial, prezentând informaţii din domeniu şi având invitaţi în emisiune
performeri şi oficiali ai şahului românesc.
Şi la nivel local, datorită organizatorilor de competiţii şi conducătorilor unor cluburi de şah, informatii despre
turneele de şah au fost prezentate în presa locală, regională şi natională.
Trebuie menţionate şi emisiunile tv de specialitate, precum “Strategie în alb şi negru” prezentată de Delia
Duca la Realtatea TV şi “Regi şi pioni”, prezentată de Alin Toma la TVR Cluj.
Comisia şahul în şcoală, copii, juniori şi tineret
România a cucerit şase medalii (una de aur, una de argint şi patru de bronz) la Campionatele Mondiale
şcolare de şah, competiţie găzduită de Palatul Culturii din Iaşi, în perioada 21-30 aprilie. Cea mai bună performanţă a
delegaţiei ţării noastre a fost realizată de ieşeanca Miruna Lehaci, sportivă legitimată la CS Politehnica Iaşi devenind
campioană mondială la categoria 13 ani. Medalia de argint a fost obţinută de Robert Ionuţ Creangă, la categoria băieţi
-11 ani, iar medaliile de bronz ale României au fost cucerite de Teodor Cosmin Nedelcu (băieţi -11 ani), Mihnea Ionuţ
Ognean (băieţi -13 ani), George Stoleriu (băieţi-15 ani) şi Mălina Andreea Aciu (fete-15 ani). Un plus al competiției
este și numărul mare de parteneri care au susținut evenimentul printre care amintim Primăria Municipiului Iași,
Universitatea Tehnica din Iași, Aqua Carpatica, Opel România, PIM, Orange România. Un alt moment important este
și organizarea Gimnaziadei în colaborare cu Ministerul Educatiei Naționale și Comitetul Olimpic și Sportiv Român
precum și organizarea Campionatului Național Școlar Elisabeta Polihroniade.In luna octombrie România a fost
reprezentată masiv (Ion Șerban Dobronăuțeanu, Sorin-Avram Iacoban, Danilov Vladimir, Vlad Ungureanu) la
Congresul FIDE din Antalya – Turcia, în cadrul Comisiei Chess in School participând Vlad Ungureanu, alături de
președintele O’Connell și consilierul Al. Kostyev. Activitatea la nivel local a fost una permanentă, majoritatea
asociațiilor județene organizând competiții școlare regionale.In relațiile cu Ministerul Educatiei Nationale se păstreaza
echilibrul câștigat în 2014 și aici propunem o implicare mai activă a membrilor comisiei pentru proiecte comune.
În concluzie se poate spune că anul 2017 fost un an bun, iar din punct de vedere al rezultatelor a fost
întradevăr un an cu realizări notabile. Sperăm ca anul 2018 să fie cel puțin la fel de bun! 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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