
CONGRESUL ANIVERSAR #70 I.C.C.F. – Albena, Bulgaria

Anul acesta, în perioada 3 – 8 septembrie 2017, a avut loc Congresul ICCF cu numărul 70, organizat de 
Federația de Sah prin Corespondență din Bulgaria, în stațiunea turistică Albena de la Marea Neagră. La 
Congres au participat 27 delegați acreditați din toate continentele lumii și 20 de oficiali ICCF (Board-ul 
Executiv, Directori Zonali și Șefi ai Comisiilor).
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Comisia Centrală de Șah prin Corespondență din România 
a fost reprezentată de subsemnatul, conform împuternicirii 
de la Dnii. Miron Sferle și Viorel Crăciuneanu – Foto 1.

Prima zi a Congresului, Luni, 4 Septembrie, Dl. Petyo 
Marinov, Presedintele Federației Bulgare de Șah prin 
Corespondență a deschis lucrările Congresului ICCF cu 
numărul 70, intonându-se imnului național al Bulgariei și al
ICCF.

Apoi, la propunerea Dlui. Erich Rusch, Președintele ICCF, 
a fost ținut un minut de reculegere în memoria partenerilor 
șahiști dispăruți prematur în ultimele 12 luni.

Dl. Erich Ruch a subliniat creșterea numărului de partide 
pe serverul ICCF înregistrată în ultimii ani, în special 
creșterea înscrierilor de noi jucători prin Direct Entry.

În încheiere, Dl. Erich Ruch a multumit tuturor voluntarilor care, indiferent de rang, au alocat zilnic din 
timpul lor pentru a face funcțional sistemul de jocuri prin serverul ICCF.

Conform tradiției, gazdele au pregătit o surpriză, respectiv un moment folcloric a unui grup de patru 
dansatori din Bulgaria care, în costume tradiționale splendide, au prezentat o suită de dansuri și obiceiuri 
locale.

A urmat obișnuita sesiune de acordare a premiilor, diplomelor și a distincțiilor dobândite în ultima perioadă 
de jucători (șah prin corespondență) de excepție.
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O surpriză plăcută a constituit acordarea titlului de ”Membru
Onorific ICCF” Dlui. Giovanni ”Gianni” Mastrojeni, alături 
de alte două personalități marcante ale șahului prin 
corespondență, Dl. Per Soderberg din Suedia și Dl. Sergey 
Grodzensky din Rusia, pentru servicii în cadrul ICCF de 
peste 25 de ani cu activitate și distincție ireproșabile, în 
beneficiul și pentru dezvoltarea șahului prin corespondență la
nivel internațional (“served for more than 25 years with 
outstanding service and distinction to the ICCF for the 
benefit and development of correspondence chess at the 
international level”) – Foto 2.
Câteva cuvinte despre prietenul și (de atâtea ori) 
împuternicitul CCSC, Dl. Gianni Mastrojeni:
Este membru al Asociației Italiene de Șah prin 
Corespondență (ASIGC) din 1967 (cât o viață de om!); după 
o activitate de peste 20 de ani ca jucător de șah prin 
corespondență, a acceptat să facă și voluntariat de pe la 
jumătatea anilor ’80 pentru ASIGC și chiar la evenimentele 
internaționale. De asemenea, a organizat prin voluntariat, 
turnee de toate tipurile și categoriile fără a cere compensații, 
din acest motiv fiind surprins plăcut de un asemenea titlu 
onorant.



Membrii Consiliului Director ICCF au pregătit o surpriză prin acordarea medaliilor Board of Members 
(Silver și Gold) Dlui. Eric Rusch, pentru întreaga sa contribuție la dezvoltarea șahului prin corespondență, 
după care s-a trecut la acordarea numeroaselor diplome, plachete și titluri ICCF.

Pentru România, au fost acordate următoarele titluri, diplome și medalii:

- Dna Mariana Ioniță a obținut titlul de ICCF LIM – Lady International Master

- Dl Pantazi Adrian – locul III în turneul RCCA Amber 2016 – Rusia Master

- Dl Taras Iulian – Diploma pentru locul III cu echipa Europa C – Turneul Interzonal #8.

Delegația Italiei a pregătit un cadou frumos și util, respectiv Dl. Maurizio Sampieri (Redactorul Șef de la 
YEARBOOK ASIG) a distribuit fiecărui delegat câte un exemplar din Yearbook 2017, confirmând încă o 
dată munca excepțională a celor care l-au editat și tipărit.

După pauza de prânz, la orele 14:00 au început activitățile Congresului #70 prin analizarea ”la rece” a 
(multiplelor) acțiuni din ultimele 12 luni, ca efect a implementării deciziilor aprobate la ultimul Congres 
ICCF din anul trecut.

Au fost confirmați noii membrii (oficialii) ICCF:

- Comisarul cu Marketingul, Dl. Leonardo Ljubicic (Croația - noul Campion Mondial);

- Comisarul cu Calificările (răspunzător de toate titlurile internaționale), Dl. Uwe Staroske (Germania).

Propunerea #001, aprobarea minutelor de la Congresului din 2016 s-a efectuat prin vot majoritar de 37 DA, 0
NU și 19 Abțineri.

Propunerea #002, cererea de înscriere a noului membru ICCF, Federația de Șah prin Corespondență a 
Indoneziei, a fost aprobată în unanimitate, iar delegatul acesteia, Dl. Sitorius Yosua, a ținut un discurs de 
mulțumire.

Propunerea #003, disputată câteva zeci de minute, a fost cea de modificare a celei de la Congresul de anul 
trecut, când s-a hotarat ca modificările de regulamente să fie menținute cel puțin doi ani. S-a constatat insa ca
unele reguli din 2016 sunt neinspirate, asa ca s-a propus imputernicirea Congresului de a avea dreptul de a 
modifica aceste reguli care se dovedesc neinspirate. Votul a fost și aici în favoarea Congresului: 39 Da, 1 Nu 
și 15 Abțineri.

Un alt vot majoritar acordat propunerii #033, privind excluderea Federației de Șah prin Corespondență a 
Tunisiei, pentru trei ani consecutivi de inactivitate: 33 Da, 1 Nu (Olanda – nu este prezentă, fără explicatii!) 
și 22 Abțineri.

Prin propunerea #016 a fost clarificat statutul jucătorilor izolați - “isolated players” a căror naționalitate este 
diferită de țara în care locuiesc/ rezidenți în altă țară care NU este afiliată/ NU este membră ICCF (ca de 
exemplu Tunisia); propunerea # s-a votat că aceștia pot activa/ juca în continuare sub naționalitatea declarată 
DAR cu aprobarea, în prealabil a federației/ comisiei din țara respectivă: 35 Da, 3 Nu și 18 Abțineri.

Apoi a fost prezentat Raportul cu privire la situația economică a ICCF (citit de Directorul Financiar – Dl. 
George Pyrich) urmat de Raportul Comisiei de Cenzori (citit de Auditorul Șef – Dl. Josef Mrkvička). Din 
materialele prezentate au fost desprinse următoarele concluzii: 

a. În 2016 a fost înregistrată o reducere a pasivului ICCF, dar foarte mică. Motivele sunt diverse, de la 
reducerea taxelor de înscriere până la costurile cu mentenanța serverului WEB, completate puțin prin 
rezultatele acțiunilor de Marketing (în sfîrșit se vede o creștere!). Pentru anul în curs se previzionează, 
din nou, o creștere a pasivului, cuantificată printr-o sumă de aproximativ 20.000 €.

b. Situația globala financiară a ICCF rămâne extrem de solidă și pozitivă.

c. Este bine să se reamintească statutul ICCF de asociație non-profit, cu sediul operativ-fiscal în Elveția; 
ca atare, cotele primite anual de fiecare federație națională nu sunt impozabile.

d. Pe de altă parte, pe baza legislației franceze, veniturile încasate din înscrierile prin ”intrare directă – 
direct entry”, pot fi fiscalizate numai dacă depășesc suma totală de 60.000€. Pentru moment, aportul 
acestor încasări este mult inferioar acestui plafon (circa 25% din plafon), dar crește continuu, ceea ce 
determină Comisia de Cenzori să propună studierea posibilității transferului în altă țară în care nu  se 
aplică modul de impozitare francez, pentru a reduce (când va fi momentul) cheltuielile ICCF.



e. Responsabilul cu înscrierile directe - ”DI – Direct Entry” a informat delegații că în 2016 s-au înregistrat 
și confirmat 3.402 noi inscriși, cu 40% mai mulți ca în anul precedent.

Astfel, Auditorul Șef (al Comisiei de cenzori), Dl. Josef Mrkvička, a prezentat în detaliu rezultatele auditului 
la controlul efectuat asupra conturilor ICCF, care confirmă conformarea cu cerințele legale și oferă stabilitate
situației financiare a ICCF.

S-a amintit faptul că, pentru a face munca Congresului mai eficientă, în fiecare an, pe lângă rapoartele 
informative ale fiecărui director al sectorului ICCF, au fost pregătite și publicate pe serverul web (de către 
Federații sau de către diverși delegați) propunerile pentru dezbaterea și votul Adunării.

Voi încerca să prezint succint rezultatele celorlalte voturi pentru cele mai importante propuneri din această zi;
numerotarea lor se referă la ordinea în timp când au fost prezentate (pe site-ul ICCF) după ce au trecut de 
filtrul Comitetului Executiv.

Sper ca TOATE propunerile și starea acestora să fie publicate în următoarele săptămâni, pe site-ul ICCF, 
secțiunea Congrese/ Albena.
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Propunerea #023: a se dubla numărul partidelor gratuite pe serverul ICCF alocate anual fiecărei federații (de 
la 105 la 210) a fost aprobată: 25 Da, 13 Nu și 18 Abțineri.

CCSC din Romania a ”consumat” 230 de partide pe serverul ICCF – Foto 3, deci se poate spune că 
adoptarea propunerii va salva sume considerabile pentru F R Șah și recomand alocarea acestor 210 partide 
gratuite la turneele internaționale ale echipei Romaniei (pentru a păstra gratuitatea participării jucătorilor 
români la aceste turnee).

Marți, 5 septembrie – Foto 4 

Ziua de lucru a debutat alert, următoarele propuneri au fost discutate si supuse la vot:

Propunerea # 012: posibilitatea ca partidele arbitrate în turneele amicale să conteze pentru titlul de Arbitru 
Internazional nu a fost aprobată; 19 Da, 20 Nu și 21 Abțineri. Motivul a fost că regulile sunt uneori diferite, 
dar este evident că cea mai mare provocare a TD este de a răspunde / direcționa jucătorii din orice țară din 
lume (chiar si celor din propria țară), aspect de care nu s-a ținut cont la votare.

Propunerea #025: de acordarea titlului de SIM câștigătorului Cupei Mondiale a ICCF a fost aprobată: 27 Da, 
4 Nu și 22 Abțineri.

Propunerea #032, acordarea de titluri ICCF în Finala #70 al Campionatului Individual Postal. Aprobată: 33 
Da, 3 Nu și 20 Abțineri (Directorul de Zonă, Dl. Marco Caressa va trimite înregistrările necesare până la 
sfărșitul lunii).

Propunerea #028, titlurile jucătorilor din sistemul ”Chess 960” să fie integrate în cele ale evenimentelor de 
șah regulate NU s-a aprobat: 8 Da, 28 Nu și 20Abțineri (pentru diferențe evidente de joc). Cei 20 delegați 
care s-au abținut (printre care și Dl. Gianni Mastrojeni) au motivat votul din considerente că un astfel de mod
de joc ar putea fi în viitor un punct de plecare pentru competiții pe Internet, însă la acest moment nu s-a 
înregistrat o creștere semnificativă.

Propunerea #019, premierea cu medalii (nu doar cu certificatul descărcat de pe site, așa cum este acum) a 
jucătorilor care au obținut titluri CCE/CCM a fost aprobată: 30 Da, 6 Nu și 20 Abțineri. Problema de fond 
este ca ICCF nu poate aduce la fiecare Congres atâtea medalii (trimiterea lor în toată lumea este foarte 



costisitoare) și atunci se poate rezolva local, respectiv fiecare federație să le procure urmând ca toate 
costurilor să fie rambursate către ICCF.

Propunerea #031: îmbunătățirea modalității de înscriere a jucătorilor în turnee, în special pentru a face 
înscrierea prin intrarea directă mai eficientă și mai funcțională; se urmărește ca paginile web pentru intrarea 
directă (DE) să devină mai clare, să le aducă la nivel de site-uri private de vânzări pe internet și să 
urmărească jucătorul înregistrat până în momentul plății turneului, informând permanent despre evoluția sa. 
Propunere aprobată: 32 Da, 4 Nu și 20 Abțineri.

Propunerea #009: organizarea unui sistem de plăți directe catre ICCF (de ex. pentru DE) prin intermediul 
unui card de credit, ținând cont de faptul că mai sunt țări în care sistemul Pay Pal nu este funcțional. 
Propunere aprobată: 37 Da, 0 Nu și 19 Abținere

După pauza de prânz s-a decis continuarea prezentărilor rapoartelor pe specialități.

Astfel, noul Comisar cu Marketingul, Dl. Leonardo Ljubicic (Croația - noul Campion Mondial), a prezentat 
un raport privind activitățile deja începute:

- pentru sponsorizări: acorduri cu Chess Base care vor face disponibile premii la turnee și vor oferi reduceri 
pentru activitățile didactice;

- ori pentru a crește numărul țărilor care aderă la ICCF: deja finalizat – Indonezia, în preparative Mexicul și 
Serbia;

De remarcat succesul procesului de acordare a posibilității introducerii propriei fotografii în serverele web 
ICCF (în ultimul an au fost înregistrate mai mult de 400 de intrări noi).

Dl. IM Geider, Frank, Director de Turnee Mondiale, a prezentat Adunării spre aprobare:

- turneele și lista de evenimentele ICCF pentru următoarele luni (calendarul a fost deja publicat și poate fi 
consultat pe site-ul ICCF).

- memoriale planificate, printre care si cel dedicat Presedintelui Onorific italian Renato Incelli.

Se recomandă tuturor jucătorilor să urmărească serverul ICCF de unde să afle despre aceste turnee și 
evenimente/ memoriale (respectând desigur condițiile de înscriere stabilite: ELO minim, notificarea CCSC 
sau prin sistemul ”direct entry” - DE).

Prin înscrierea și participarea (cu succes) la acestea, cresc șansele jucătorilor români de a acumula puncte 
ELO precum și dobândirea de titluri internaționale (participarea la competiții externe, câștigarea de premii, 
accesul la turnee cu clasificare superioară).

După orele 18:00, pentru delegații zonei EUROPA (cu participarea cea mai numeroasă) a fost organizată o 
consfătuire scurtă, condusă de Sergey Yakovlevich Grodzensky, director interimar după demisia Directorului 
de Zona, Dl. Marco Caressa.

Vă prezint câteva dintre subiectele discutate:

- a fost aprobat calendarul turneelor europene, care va fi publicat pe site-ul ICCF, Turnee Zonale 1; 

- s-a decis termenul până la care trebuie ales noul Director de Zona 1: prezentarea candidaturilor = 15 
octombrie 2017, apoi votarea (din partea fiecărei Federații) cu eventualul balotaj, pentru a fi inchis acest 
proces până la începutul lui decembrie 2017;

- a fost discutată situația financiară a Zonei 1, care se prezintă cu un aciv pozitiv modest;

- s-a aprobat finanțarea cu 2.000 (două mii) € a federației care va organiza următorul Congres.

După 11 (unuspezece) ore de discuții lucrările aceastei zile ”lucrative” au fost închise.

Târziu în seară, în sala Academiei de Șah ”Anatoli Karpov” a avut loc tradiționalul turneu de șah-blitz, 
câștigat de jucătorul bulgar, MI FIDE Veselin Pantev, urmat de Per Soderberg (Suedia) și pe locul al treilea, 
ex-Campionul Mondial SCC, Fritz Baumbach (bătrânul leu care, deși înaintat în vîrstă, continuă să surprindă
prin jocuri câștigate în competiții de nivel înalt).

Miercuri, 5 septembrie 2017

Și în această zi dezbaterile au fost furtunoase, mai ales că au fost discutate spre aprobare propuneri 
”sensibile”, cu impact major asupra viitorului competițiilor de șah prin corespondență si asupra ICCF.



Doresc să vă scutesc de comentariile și argumentele numeroase ridicate în discuții (pe toate le puteți studia 
cât de curând pe site-ul ICCF, în secțiunea Congress Minutes), mă limitez la prezentarea celor principale.

Propunerea #022: pregătirea unui regulament unic ICCF, care să contopească toate cele 8 (opt) manuale 
actuale (regulile de joc pe serve, postal, sistemul de acordare a titlurilor etc). Multe țări cu federații puternice 
au votat împotrivă (Italia, Germania, Suedia) pe principiul ca jucătorii sunt interesați să joace, nu să studieze 
aceste manuale/ regulamente; ar rezulta un manual/ regulament voluminos cu toate regulile ICCF. 
Propunerea a fost aprobată după dezbateri îndelungi: 22 Da, 11 Nu și 23 Abțineri.

Propunerea #006: în același turneu/ competiție un jucător poate fi căpitan și/ sau jucător al unei singure 
echipe (pentru a se evita abuzurile din trecut). Propunerea aprobată: 22 Da, 11 Nu și 23 Abțineri.

Propunerea #005: au fost simplificate procedurile de adjudecare sau anulare a unei partide când este necesară
intervenția arbitrului. Propunere aprobată: 38 Da, 0 Nu și 18 Abțineri.

Propunerea #029: la acest moment serverul permite doar o singură propunere de remiză pe toată durata unei 
partide, pentreu a evita enervanta atitudine arogantă/ ”hărțuire” (stalking). S-a constatat că această regulă 
este prea rigidă și s-a propus ca propunerea de remiză să fie permisă după alte 10 (zece) mutări. Propunere 
aprobată: 27 Da, 8 Nu și 21 Abțineri.

Propunerea #014: Datorită unei activități reduse în alte Zone (și implicit puține turnee disponibile pentru 
jucători), de exemplu în Zona 2 (Latino-Americană) și Zona 3 (Nord Americană-Pacific), această propunere 
vine să reducă zonele de la 4 (patru) la 3 (trei), creându-se o Zonă Internațională “Zona World” care să le 
unifice. Aceste propuneri au fost prezentate spre studiu și aprobare la următoarele Congrese din Anglia și 
Sud-Africa. Până în decembrie 2017 vor fi stabilite și detaliile acestui proces pentru a fi prezentată sub formă
de propunere la Congresul din 2018. Propunere aprobată: 31 Da, 7 Nu și 18 Abțineri.

Apoi a fost prezentat raportul Comisiei de Apel care se referă la numărul tot mai mic de cazuri prezentate, 
mulțumită suportului electronic al serverului ICCF dar și perfecționării continue a corpului de arbitraj (acum 
fiecare DT ICCF aspirant, inclusiv cei care sunt deja arbitri internaționali, trebuie să treacă o serie de 
"examinări").

Seara s-a organizat tradiționalul turneu între echipa ICCF și echipa gazdă (Bulgaria) încheiat la egalitate, 6-6,
un rezultat bun, ținând cont că reprezentativa bulgară a aliniat jucători de la Academia de Șah ”Anatoly 
Karpov”.

Ca realizări personale, menționez că am reușit să reprezint corespunzător CCSC din România si, ca urmare, 
federațiile de șah din Suedia, Cehia, Ucraina și Italia si-au manifestat interesul de a disputa meciuri amicale 
interțări (“friendly match”) cu Romania.

O altă invitație care ne onorează este cea lansată de reprezentantul Federației de Șah din Panama, Dl. 
Hermann Rosch, de a participa la cea de-a treia ediție a turneului ”Cupa Latina Mondială”, pe care o va 
organiza.

Vă mulțumesc pentru răbdarea și atenția cu care ați parcurs acest material.




