
FEDERATIA ROMANA DE SAH
COMISIA CENTRALA DE SAH PRIN CORESPONDENTA

RAPORTUL DE ACTIVITATE PE ANUL 2013

Rezumatul raportului
Putem  afirma că  anul  2013  a  fost  un  an  reușit  pentru  șahul  prin  corespondență  din  

România, mai ales la nivelul echipelor naționale, participante la toate fazele Olimpiadei ICCF, ale  
Campionatului european precum și ale altor competiții. O echipă națională feminină a participat  
la finala Olimpiadei feminine. 
Jucătorii  români  au  obținut  în  anul  2013  3  titluri  internaționale,  astfel:1  titlu  de  maestru  
internațional senior ( SIM) și 2 titluri de maestro internațional (IM). De asemenea, jucătorul Matei  
Cornel a devenit campion mondial jucând sub egida organizației IEGC.
- Concursuri  interne  organizate  în  cursul  anului  2013  =7,  din  care  unul  invitațional,  cu  

participare  internațională.  Din  păcate,  nu am avut competiții  interne  destinate  numai  
juniorilor sau numai femeilor. 

- Număr total sportivi = cca 180, dintre care cca 20-25mai joacă încă numai prin poștă;
- Îmbucurător este faptul că în cursul anului 2013 s-au alăturat șahului prin corespondență  

un număr de 25 de șahiști, majoritatea fiind totodată jucători la practic. 
- Din păcate, numărul femeilor participante la concursuri este încă destul de mic, în prezent  

sunt active 7 femei;
- Număr sportivi în competițiile naționale = cca 120;
- Număr sportivi care joacă în concursuri internaționale = cca 120;
- Un sportiv joacă simultan în medie în 3 concursuri iar durata medie a unui concurs este de  

1,5-2 ani;
- Un număr de 8 echipe naționale participă în competiții organizate de ICCF:4 la Olimpiade,  

2 în Campionatul European, 1 în Cupa Dunării, 1 în Cupa Țărilor Latine. Număr sportivi  
selecționați  în loturile naționale = cca 40, în acest număr nu intră și  selecționările din  
meciurile amicale interțări, unde participarea este foarte numeroasă;

- Număr arbitri  în  evidență = 10.  Jucătorii  se  pregătesc individual,  principalele  surse de  
documentare (Ebook-uri, baze cu partide, cărți,  reviste)  se obțin prin internet sau prin  
abonamente personale.
Colaborarea cu FR Șah precum și cu ICCF poate fi apreciată ca bună.
Popularizarea rezultatelor și concursurilor s-a făcut prin site-ul Federației,  www.frsah.ro,  

cât și prin revistele ȘAH și GAMBIT.
 

I. PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE INTERNAȚIONALE
1. Echipele naționale.
După  cum  ne-am  obișnuit  în  ultimii  ani,  România  participă  cu  echipe 

naționale  la  competițiile  organizate  sub  egida  ICCF.  Iată  o  scurtă  prezentare  a 
acestora.

Finala Olimpiadei feminine, ed. a IX-a,  a avut startul în octombrie 2011 iar 
echipa noastră a încheiat competiția pe locul 10 din 13 echipe. Remarcabil este 
faptul  că  3  mese  din  4  au  aparținut  familiei  Mihai,  de  la  clubul  Mediator  din 
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Giarmata  Vii,  jud.  Timiș.  Iată  că  această  binecunoscută  familie,  care  a  creat  o 
adevarată  citadelă  a  șahului  în  comuna  natală,  constituie  totodată  și  temelia 
șahului  prin  corespondență  feminin  din  țara  noastră.  Jucătoarele  noastre  au 
punctat  astfel:  M1.LIM Irina  Luiza  Marin  5p  (-2),  turneul  mesei  1  a  fost  foarte 
puternic, de cat. 13, astfel încât rezultatul Luizei Marin a depășit cu 0,5p norma de 
maestru internațional feminin (LIM). M2.M Eleonora Antonia Mihai 5p (-2), M3.CM 
Narcisa Drăgulescu 5p (-2) și M4.CM Laura Mihai 8p (+4). Rezultatul Laurei a fost 
foarte  bun,  la  0,5p  de  norma  de  LIM,  dar  suficient  pentru  norma de  maestru 
național feminin. 

Finala CE ed. a 8-a, data de start 1.02.2012, se află în primă desfășurare iar 
echipa este formată din: GM Florin Șerban, SIM Liviu Neagu, SIM Cornel Matei, SIM 
Octavian Moise, IM Mihai Florea, IM Marius Zărnescu, GM Costel Voiculescu și MN 
Elemer Karacsony.

O altă echipă națională a jucat în Semifinala 2 a Campionatului european ed. 
9  obținând 47,5p (+7), punctaj cu care s-a clasat pe locul 4 din 11. Iată jucătorii  
precum și  punctajul  acestora,  în ordinea meselor.  M1.SIM Sferle Miron 6p (+1), 
M2.SIM Moise Octavian 5p (-1), M3.IM Florea Mihai 5,5p (0), M4.Bucur Mircea 5,5 
(0),  M5.IM  Zărnescu  Marius  6p  (+1)  M6.Oprișor  Răzvan  6p  (+1)  M7.Câmpian 
Cristian 7p (+3) M8.Becșenescu Florin 6,5p (+2). Cel mai bune punctaje ale echipei 
au  aparținut  maeștrilor  Cristian  Câmpian  din  Cluj  și  Florin  Becșenescu  din 
Rm.Vâlcea.

Se află în desfășurare și Finala Olimpiadei 18, cu 13 echipe: SUA, Luxemburg, 
Slovacia,  Romania,  Slovenia,  Franța,  Finlanda,  Suedia,  Germania,  Israel,  Spania, 
Rusia și Italia. Echipa noastră este formată din: GM Florin Șerban, SIM Liviu Neagu, 
SIM Boris Gușan, GM Costel Voiculescu, IM Epure Cristian-Ion, SIM Cornel Matei.

Semifinalele Olimpiadei a 19-a se desfășoară prin poștă, competiția nu s-a 
încheiat încă. Echipa României este formată din SIM Sferle Miron, IM Epure Cristian 
Ion, IM Dabija Mircea și MN Baltă Mihai. 

O  comportare  bună  are  echipa  participantă  la  Olimpiada  20,  grupa  5 
semifinală, pe serverul ICCF, în următoarea componență: M1.IM FIDE Ghindă Mihai 
Viorel  M2.  SIM  Ciucurel  Sorin  M3.Karacsony  Zsolt  M4.IM  Florea  Mihai  M5.MN 
Câmpian Cristian M6.MN Becșenescu Florin.

De  asemenea,  România  participă  la  tradiționala  competiție  Cupa  Dunării. 
Actuala ediție, a IV-a, a avut startul pe data de 1.02.2012, cu o participare numerică 
record: 17 țări. 

O altă  competiție  tradițională  este  Cupa Latină,  unde Romania  a  câștigat 
primele 3 ediții europene. De această dată ICCF a organizat  prima ediție a Cupei 
Latine  Mondiale,  la  startul  din  18.03.2012 aliniindu-se  16  echipe  din  Europa și 
America Latină. 
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2) Meciuri amicale interțări, organizator Lakatos Stefan
În buna tradiție a anilor trecuți, CCSC a continuat și în perioada 2012-2013 o bogată 
activitate de organizare și selecție pentru meciuri amicale internaționale cât mai 
interesante.  Meritul  principal  pentru  reușita  acestei  activități  revine  ICCF-IM 
Lakatos Stefan.  Astfel,  în ultimii  doi ani  au fost demarate meciurile cu Austria, 
Finlanda, Olanda, Anglia, Hong Kong, Selecționata SchemingMind, SUA, Spania. Iar 
pentru finalul de an 2013 și prima parte a anului viitor avem în pregătire meciuri cu 
echipele Australiei, Poloniei, Norvegiei, Canadei și Germaniei. Iată câteva rezultate 
finale de dată mai recentă: România – Cape Verde 21–9, România – Scoția = 27–13, 
România – India 23,5–10,5, România – Ucraina 34–42, România – Austria  30,5–
49,5,  precum și  rezultatele  la  zi  din  meciurile  aflate  în  desfășurare:  România  – 
Finlanda 22–10, România – Olanda 14,5–24,5, România – Anglia 18–16, România - 
Hong Kong 5–4, România – SchemingMind 13–14, România – SUA 1,5–1,5. Intenția 
noastră este ca aceste meciuri amicale să ofere oportunitatea de a juca pe plan 
internațional pentru cât mai mulți jucători, atât consacrați, cât și pentru cei aflați la 
începutul  carierei  de  șahist  prin  corespondență.  Din  această  perspectivă  este 
remarcabilă  dorința  unor  jucători,  mai  nou  veniți  în  șahcorr,  de  a  participa  la 
amicalele echipelor naționale: Alb Flavius, Alexandru Petru Dorin, Câmpean Andra, 
Dombi Rudolf, Popa Andrei, Ristea Tudor, Stancu Ovidiu-Grigore, Stănescu Teodor-
Adrian, Văsuț Zaharia. Mai mulți dintre cei amintiți au fost deja selectionați pentru 
recentele meciuri amicale.
Trebuie neapărat subliniată alăturarea la șahul prin corespondență a unui celebru 
„începător”,  GM  Liviu  Dieter  Nisipeanu,  care  a  acceptat  să  joace  în  meciurile 
amicale Rusia – Restul Europei, respectiv România – Finlanda. 

3) Titluri internaționale obținute în anul 2013
Cu  ocazia  Congresului  ICCF  din  iulie  2013,  Cracovia/Polonia,  jucătorului 

român  Florin  Șerban  i-au  fost  acordate  diploma  și  medalia  de  vicecampion 
mondial ICCF în  ediția  WCC26.  Iar  altor  doi  jucători  români  le-au fost  acordate 
titluri internaționale: maestru internațional senior (SIM) lui Ciucurel Sorin Marius și 
maestru  internațional  lui  Văluțanu  Marius.  În  perioada  imediat  următoare 
Congresului,  în  august  2013,  jucătorul  Marius  Zărnescu a  obținut  de asemenea 
titlul de maestru internațional ICCF. Deși nu a fost obținut sub egida ICCF, merită 
evidențiat succesul lui Matei Cornel care a câștigat o finală mondială organizată de 
IEGC, o organizație internațională dedicată șahului prin internet.

4.Participări individuale
Iată,  pe  scurt,  un  rezumat  al  participărilor  la  principalele  competiții 

organizate de ICCF:
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Jucătorii  Matei  Cornel  și  Cincă  Daniel  au  luat  startul  în  Finala  ed.  68 a 
campionatului european individual.

Turneul candidaților:  Neagu Liviu joacă în WCCC31/TC06, Văluțanu Marius 
joacă  în  WCCC31/TC05  și  Costel  Voiculescu  joacă  în  WCCC32/TC03,  toate  în 
desfășurare.

Semifinalele CM:
În  grupa  semifinală  WCCC35/Sf03  a  Campinatului  mondial  Mihai  Viorel 

Ghindă a ocupat locul 3 cu 7,5p/12 (normă de SIM), la egalitate cu primii doi clasați, 
datorită unui  coeficient  Sonneborn inferior.  Exact  în  aceeași  situație  s-a aflat  și 
Matei Cornel în grupa WCCC35/Sf10. 

Jucătorii  români participă de asemenea la o serie  de turnee invitaționale, 
cum ar fi: Florin Șerban și Marius Văluțanu la Mem. Pirs/Germania de cat.15, Boris 
Gușan și Miron Sferle la Mem. 75 years/Portugalia de cat. 13, Costel Voiculescu la 
MT Kiprov/Bulgaria  cat.8,  Cornel  Matei  la  Mem.  Klovans/Lituania  cat.11,  Florea 
Mihai la RCCA Silver, etc. Liviu Neagu are chiar un record de participare, jucând 
simultan în 5 turnee invitaționale.

5.Champions League, pe echipe.
În  cursul  anului  2013  a  continuat  ediția  a  V-a,  începută  în  2012,  cu 

următoarele echipe din România:
- în liga B 5 echipe: CS Energy Cameron Câmpina 1, Telaxoza-Crișul Oradea, 

CSU Craiova, CSM Cluj-Napoca 2 și Chimia Rm. Vâlcea;
-  în  liga  C  4  echipe:  CSM Cluj-Napoca 1,  CS Energy  Cameron Câmpina 2, 

Unirea și Politehnica Iași.

II. COMPETIȚII INTERNE 
1. Campionatul  național  și  Cupa  României  prin  internet,  organizator 

Marius Ceteraș
In anul 2013 a continuat campionatul național pe echipe prin internet, ediția 

a 4-a, cu 11 echipe la start. Din păcate, datorită abaterilor săvârșite de jucătorul 
Pavel Silviu, echipele CSU Sibiu și CS Ineu au fost eliminate din competiție de către 
Comisia de disiplină din cadrul CCSC.      

În cursul anului 2013 nu s-a încheiat nicio finală a campionatului  național 
individual, astfel încât în prima parte a anului 2014 se vor încheia două: ed. 50 și  
51. 

S-au încheiat însă semifinalele ediției cu numărul 52 a campionatului național 
individual,  cu  3  grupe  pe  serverul  ICCF  și  2  prin  poștă  și  sunt  în  desfășurare 
semfinalele ediției 53, care au avut startul în 2012. În data de 30.09.2013 a avut 
startul o nouă ediție a Campionatului Național individual. Este vorba despre a 52-a 
ediție și, totodată, a 9-a desfășurată prin internet. Se remarcă prezența pe lista de 
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start a marelui maestru Gheorghe Rotariu, precum și a altor trei redutabili maeștri  
internaționali. Dar iată lista completă a acestei finale: 1.CM Crețu Sorin 2.ICCF-IM 
Cristian-Ion Epure 3.ICCF-IM Daniel Volovici 4.CM Florin Mircea 5.M Adrian Pantazi 
6.M Marin Zlătariu 7.ICCF-GM Gheorghe Rotariu 8.M Florin Voiculescu 9.CM Silviu 
Mircea  10.ICCF-IM  Mircea  Dabija  11.CM  Lucian  Moisa  12.M  Florin  Becșenescu. 
Ratingul mediu al acestui turneu este 2323, drept urmare norma de maestru este 
situată la 47%, adică 5,5 puncte din 11.

S-a  încheiat,  ediția  a  IV-a,  secțiunea  A,  a  Cupei  României  prin  internet, 
câștigată de maestrul Florin Becșenescu din Rm. Vâlcea, urmat de Costel Voiculescu 
și Marin Zlătariu. Secțiunea B a fost câștigată de Adrian Pantazi din Pitești, urmat de 
Janos Helmer, Sorin Crețu și Sebastian Andreica.  

2. Campionatul  național  și  Cupa României  prin poștă, organizator Eugen 
Hang

În cursul anului 2013 s-a încheiat  Finala  ediției  21 a Cupei  României prin 
poștă, primele locuri fiind ocupate de Epure Cristian-Ion, Mihai Baltă, Ion Rotaru și 
Iuliu Topan. 

De  asemenea  s-a  încheiat  Memorialul  Anton  Stemate,  menit  a  cinsti 
memoria  cunoscutului  jucător  și  arbitru  Anton  Stemate,  decedat  în  anul  2010. 
Turneul  s-a  jucat  prin  poștă  și  email,  au  participat  13  jucători,  arbitrajul  fiind 
asigurat  de cunoscutul  arbitru Gavril  Berecz.  Primii  clasați:  1.Mircea Florin (Iași) 
2.Topan  Iuliu  (Gherla)  3.Dr.  Dona  Șerban  (Răstoaca-Vrancea)  și  4.David  Ioan 
(București).

Se mai află în desfășurare semifinale CN individual ed. 53 și 54, cu 4 grupe 
prin poștă. Grupele poștale sunt grupe de câte 7 jucători și se joacă partide duble. 
Din păcate, activitatea prin poștă și prin e-mail este în continuă scădere, au mai 
rămas  cca  25  de  jucători  care  au  rămas  fideli  acestei  forme  de  șah  prin 
corespondență. 

III.Turnee internaționale organizate de CCSC-FRȘah.
Un turneu important, de cat. 13, turneul aniversar „CSU Craiova – 10 ani” s-

a încheiat în cursului anului trecut.  Primii trei clasați au fost 1.GM Moll Reinhard 
(GER) 2.GM Papenin Nikolai (UKR) 3.GM Cruzado Duenas Carlos (ESP). Cel mai bine 
clasat dintre jucătorii români a fost Ciucurel Sorin Marius, pe locul 5, care a obținut 
totodată o normă de ICCF GM. 

În  cursul  anului  2013  s-a  încheiat  și Memorialul  Mihai  Șuta,  menit  să 
cinstească memoria jucătorului orădean, binecunoscut atât din șahul la tablă cât și 
prin corespondență. Primii trei clasați au fost 1.Hauff Andre (GER) 2.Antonov Nicola 
(BUL)  3.Montella  Salvatore  (ITA).  Regretatul  IM  FIDE  Marius  Chiricuță,  decedat 
înainte de încheierea concursului, s-a clasat pe locul 4. 
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De asemenea, în data de 30.04.2013, a luat startul un turneu internațional de 
cat. 5, cu norme de IM și SIM,  Memorialul Theophil Demetriescu. România este 
reprezentată  de  5  jucători:  Berecz  Gavril,  Enescu  Constantin,  Lakatos  Stefan, 
Pantazi Adrian și Pepene Gheorghe.   

IV. Probleme de arbitraj și disciplină
La începutul  anului  2013 jucătorul Pavel  Silviu de la clubul  CS Ineu a fost 

suspendat din competițiile interne pe o perioadă de 2 ani. Acesta a înscris echipa 
CSU Sibiu în campionatul național pe echipe, fără acordul clubului CSU Sibiu și fără 
să-i anunțe pe jucătorii din componența acestei echipe. În plus, a început să joace 
în numele acestora. De asemenea, cele două echipe CS Ineu și CSU Sibiu au fost 
eliminate din competiție. 

V.Colaborarea cu FR Șah și cu ICCF
În  cursul  anului  2013,  CCSC  a  avut  o  bună  colaborare  cu  conducerea 

Federației  Române  de  Șah.  Obligațiile  financiare  către  ICCF  și  ICCF-Europa 
reprezentând facturile anului 2012,  au fost onorate în totalitate și la termen. 

S-a  asigurat  o  bună  și  permanentă  comunicare  cu  oficialii  ICCF,  pe 
problemele  de  interes  ale  şahului  prin  corespondenţă  din  Romania.  Toate 
solicitările  de  înscriere  ale  echipelor  sau  jucătorilor  români  în  turneele 
internaţionale au fost rezolvate la timp. 

Popularizarea rezultatelor  și  concursurilor  s-a  făcut  prin  site-ul  Federației, 
www.frsah.ro, cât și prin revistele ȘAH și GAMBIT. 

VI. Lista rating ICCF 2014/1
Iată un extras cu  primii 25 de jucători activi, din lista trimestrială publicată 

pe  site-ul  ICCF  www.iccf.com.  1.Văluțanu  Marius  2627  2.Șerban  Florin  2622  3. 
Gușan Boris 2561 4.Neagu Liviu 2539 5.Sferle Miron 2513 6.Epure Cristian-Ion 2487 
7.Matei  Cornel  2483  8.Voiculescu  Costel  2473  9.Pepene  Gheorghe  2471 
10.Crăciuneanu Viorel 2456 11.Ciucurel Sorin-Marius 2455 12.Florea Mihail 2454 
13.Ghindă  Mihai-Viorel  2439   14.Zărnescu  Marius  2436  15.Bucur  Mircea  2433 
16.Moise  Octavian  2433  17.Câmpian  Cristian  2428  18.Becșenescu  Florin  2427 
19.Chiru  Ioan  Călin  2426  20.Călugăru  Viorel  2425  21.Oprișor  Răzvan  2406 
22.Zlătariu  Marin  2403 23.Szabo Almos 2395 24.Volovici  Daniel  2378 25.Necula 
Iulian 2373.

CALENDARUL COMPETIȚIONAL 2014
Calendar intern 

1.Semifinalele Campionatului National, editia a 55-a
- pe server (start in luna aprilie-mai)
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- prin poștă (start in luna aprilie-mai)
2.Finala Campionatului National, editia a 53-a (start in luna iunie)
3.Semifinalele Cupei României, editia 28 (după renumerotare)
- prin poștă (start in luna martie-aprilie)
- pe server (strat in luna iunie-iulie)
4.Finala Cupei României ed. 27, prin poștă, editia (start in luna februarie )
5.Campionatului National de Veterani, editia a 3-a (start in august-septembrie)
Responsabili Dombi Rudolf – server si Hang Eugen - posta.

Calendar international 2014
1.Organizarea a 1-2 turnee internationale de cat. 5-7, vizand obtinerea de norme 
internationale ICCF; 
2.Participarea echipelor nationale la competitii internationale de nivel mondial si 
european;
3.Participarea jucatorilor cu drept de joc la competitiile individuale organizate de 
ICCF sau organizatiile ICCF zonale, conform Calendarului ICCF.
4.Participarea jucatorilor la turneele invitationale organizate de alte federatii.
Responsabil Nenciulescu Silviu
5.Organizarea a 4-5 meciuri amicale internationale. 
Responsabil Lakatos Stefan.

Comisia Centrală de Șah prin Corespondență 

Numele și 
prenumele

Funcția Adresa de contact

Sferle Miron Președinte mironsferle@yahoo.com
Nenciulescu Silviu Responsabil competitii 

internationale
Dombi Rudolf Responsbil competitii interne pe 

server
Hang Eugen Responsabil competiții interne prin 

poștă
Voiculescu Florin Resp. arbitraj și regulamente
Epure Cristian Ion Webmaster și Arhivare
Becsenescu Florin Responsabil clasificări sportive
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