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I. SITUAȚIA JUCĂTORILOR DE ȘAH PRIN CORESPONDENȚĂ

1. Numărul de jucători care practică șahul prin corespondență
Numărul de jucători români înregistrați la data de 01.01.2022 în lista I.C.C.F. a fost 332 din

care 118 activi, iar la 16.01.2023 lista noastră număra 102 jucători activi.
Dintre acestia avem: 2 GM, 9 SIM, 15 IM (+2 obtinute in 2022), 1 LGM (titlu la feminin

echivalent cu GM), 1 LIM (titlu la feminin echivalent cu SIM), 20 CCM (+ 4 obtinute in 2022), 11
CCE si restul fără norme complete obtinute dar cu ratinguri mari. Obtinerea titlurilor sau normelor este
destul de dificil în jocul de sah prin corespondentă actual, datorită accesului jucătorilor la platforme si
motoare de sah puternice. Astfel, obtinerea unei victorii este din ce în ce mai rar înregistrată, dar în
ultima perioadă, tot mai multi jucători români obtin norme si titluri ICCF.

2.Abateri și sancțiuni în anul 2022
În 2022 nu am avut jucători suspendati de către ICCF pentru retragere „în tăcere”.
Pe plan intern CCSC am avut un singur jucător avertizat, Florea SABIN, pentru retragere „în

tăcere” din meciul amical cu Indonezia.

3.Arbitrajul și organizarea concursurilor de șah prin corespondentă
Arbitrajul a fost organizat de arbitri români la competițiile externe ICCF si mai ales interne din

calendar, în campionatul național, cupă, memoriale (Miron Sferle, Valer-Eugen Demian si Sebastian
Andreica-Navruc).

II. PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE INTERNAȚIONALE

1. Echipele naționale
La fel ca în anii anteriori România a participat la competițiile pe echipe organizate sub egida

I.C.C.F. Iată o scurtă prezentare a evolutiilor si rezultatelor echipei nationale.
1.1.Olimpiada masculină, ediția a XXII-a – Finala
Echipa  olimpică  a  României  a  obtinut  o  calificare  senzatională  în  Finală,  câstingând

secțiunea  3 cu următoarea  echipă  (în  ordinea  meselor):  IM Gheorghe Pepene 5/9,  IM Iulian
Taras  5/9,  IM  Cristian  Câmpian  (căpitan  de  echipă)  5/9,  CCM  Adrian  Ion  Tofan  5/9,  IM
Constantin Enescu 5,5 pcte./9 partide (cu 2 victorii) si CCM Tudor Ristea 5/9. Cu 30,5 puncte
acumulate, echipa noastră a depăsit celelalte competitoare prestigioase: Spania (si ea calificată,
locul II cu 30 puncte), Cuba (locul III cu 30 puncte dar o victorie mai putin) si SUA (locul IV
cu 29,5). Finala este planificată pentru trimestrul I al anului 2024.

1.2. Cupa Europei pe echipe, ed. I.
Este o competiție nouă și interesantă,  fiecare echipă națională fiind formată din 20 de

jucători. Timpul de gândire este mult mai scurt și se calculează conform unui sistem nou, TBS
(Triple Block System), nefiind permise întreruperile sub niciun motiv. În această primă editie,
echipa României a obtinut medalia de bronz, învingând echipa Spaniei în finala mică.

Merită nominalizati si cei 20 de jucători care a reușit această performanță: M. Sferle, C.
Epure,  G.  Pepene,  I.  Taras,  S.  Lakatos,  A.I.  Tofan,  T.  Ristea,  I.  Necula,  C.  Enescu,  M.
Zărnescu,  L.  Neagu,  O.  Moise,  C.  Matei,  S.  Ploscaru,  D.P.  Geană (o victorie),  S.  Andreica-
Navruc, D. Volovici, D. Bobârnac (o victorie), M.G. Bălutescu si A. Țoca (o victorie).

1.3. Cupa Mondială pe echipe, Ed. 1
La  această  primă  ediție,  în  Preliminarii,  echipa  României  a  ocupat  primul  loc  dintr-o

grupă cu echipa Cehiei si o selectionată mondială (20 de jucători din afara Zonei EU).
În  turul  doi,  România  joacă  împotriva  a  două  selectionate  redutabile,  Argentina  si

Benelux. La această dată, suntem la egalitate (la 13 cu Argentina si la 17 cu Benelux).
1.4. MT-Rittner/SF4, Horst Rittner Team Tournament SF 4.
Participarea  echipei  secunde  a  României  la  acest  turneu  memorial  constituie  un  bun

exercitiu prin care se pot evalua jucători cu rating mai mic. Partidele sunt în plină desfăsurare.
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2.Turnee internaționale organizate de C.C.S.C. împreună cu F.R.Șah
2.1.Memorialul  Valer  Vasile  Demian organizat  de  CCSC împreună  cu  IM  Valer-Eugen

Demian din Canada, familia Demian oferind și un fond de premiere de minimum 2000 USD.
La sfârsitul anului 2022, în cele 6 grupe a câte 15 jucători/grupă dintr-un total de 34 tări

de pe glob, mai sunt sunt în desfăsurare patru partide în grupa B, în care au sanse de câstig IM
Sam Sharpe (8 pcte cu partidele încheiate) sau SIM Ian M. Pheby (7,5 pcte si încă o partidă).

În  celelalte  cinci  grupe  câstigătorii  sunt:  grupa  A  –  SIM  Gareth  Yeo  (Tara  Galilor),
grupa C - SIM Juan Andrés Enricci (Argentina) si aici avem un „Argint” prin IM Ioan Bucsă (la
egalitate de puncte – 7,5), grupa D - CCM Nikolay Gennadievich Yanushevsky (fost Rusia actual
CFB), grupa E - IM Robert Włodarczyk (Polonia) iar grupa F - CCM Douglas Stewart (SUA).

Din păcate, niciuna din grupele încheiate nu a fost câștigată de un jucător român.
Clasările jucătorilor români pe podium:
- SIM Miron Sferle, SIM Cristian-Ion Epure, IM Adrian Pantazi si IM Eduard Cziko, toti

la egalitate de puncte, pe locul 3 în grupa A;
- IM Ioan Bucsă, pe locul 2 si CCM Janos Helmer, pe locul 3 în grupa C;
- CCM Ioan Popescu-Ruşavăţ, pe locul 2 în grupa E
- Romulus-Cătălin Dămăceanu, pe locul 2 în grupa F.
2.2.MT-Rotariu B2, Gheorghe Rotariu Memorial B2
Comisia Centrală de Șah prin Corespondență a organizat un turneu international în memoria

celui care a fost ICCF GM Gheorghe Rotariu. Turneul este în plină desfăsurare pe serverul ICCF, în 2
sectiuni, cu participare internatională.

Secțiunea A: categoria 8-9, 13-15 jucători, rating minim 2426;
Secțiunea B: categoria 5-7, 13-15 jucători, rating minim 2351.

3.Principalele participări individuale
3.1.Cupa Mondială pentru Veterani (ICCF Veterans World Cup 11 Final)
Este în plină desfăsurare Finala 11 a Cupei Mondiale pentru Veterani, la care participă si CCM

Dan Petre Geană, calificat din postura de câștigător al grupei semifinale 2, victorie prin care a obținut și
o primă normă de maestru internațional ICCF. La finele anului 2022 Dan Petre Geană are 8 remize si 6
partide în desfăsurare, având nevoie de minim doua victorii pentru a spera la primul loc si a obtine a
doua normă de maestru international ICCF (IM).

3.2.WS/MN/A/7 – Turneu pentru obtinere de norme ICCF
Realizând 7 puncte (2 victorii si 10 remize) în turneul WS/MN/A/7, CCM Ioan Bucșa a

îndeplinit a doua normă si a obținut titlul de Maestru International ICCF.
3.3.EU WS 2021 - Turneul Candidatilor, CT 4
Turneului Candidaților Campionatului European Individual, semifinala CT 4 s-a încheiat

în  luna  aprilie  2022.  Cu   8  puncte,  IM  Tudor  Ristea  s-a  calificat  în  finala  Campionatului
European Individual, la egalitate de puncte cu Müller, Achim (Hanau).

3.4.EU WS 2021 - Turneul Candidatilor, CT 5
Turneului Candidaților Campionatului European Individual, semifinala CT 5 s-a încheiat

în luna decembrie 2022. Marele maestru Costel  Voiculescu a ocupat locul doi (la egalitate) și,
dacă nu s-au aplicat alte criterii de departajare deoarece au fost 14 jucători la egalitate pe locul 2,
a obtinut calificarea în finală.

3.5. ICCF70 - CTfinal, Finala Cupei mondiale ICCF – editia 70-a
În Finala Cupei Mondiale, ediția Jubiliară 70 participă 92 de jucători, din care patru (4)

sunt jucători români: GM Costel Voiculescu, SIM Cornel Matei, IM Tudor Ristea și IM Stelian
Ploscaru.

Finala a început (oficial)  la data de 15.11.2022 si are ca dată de încheiere a partidelor
15.01.2025.  Turneul  este  organizat  într-o  singură  stagiune,  jucătorii  fiind  grupati  în  trei  (3)
sectiuni (A, B, C); în acest turneu se pot obtine norme si titluri ICCF.

Partidele pot fi urmărite pe pagina turneului: https://kszgk.com/?page_id=21886   .
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Felicitări tuturor jucătorilor români pentru realizările obtinute si le urăm succes!

4.Evolutiile echipelor românesti în Champions League (CL 9)
În Champions League, echipele românesti  sunt situate în partea superioară a clasamentelor

evoluând astfel: Chimia Râmnicu Vâlcea în grupa B1, CSM Cluj Napoca în grupa B2, ELIDOR în
grupa B3, CAISSA BOYS 1 cu ENERGY CAMERON CAMPINA în grupa B4, CAISSA BOYS 2 în
grupa C6, EXCELSIOR în grupa C5. 

Mai sunt câteva partide de disputat însă se pare că în această editie sansele de calificare sunt
mici. Speram ca la editia viitoare să avem echipe românesti promovate în diviziile superioare si le urăm
mult succes în continuare.

5.Meciuri amicale interțări
Datorită numeroaselor  competitii  internationale  pe echipe l-a care s-a calificat  România,  în

anul 2022 nu a mai participat la meciuri amicale intertări. 

6.Titluri internaționale obținute în 2022
Anul 2022 a adus vesti bune, jucătorii români de sah prin corespondentă obtinând: o normă

SIM  (Stefan  Lakatos,  Marius  Zărnescu),  2  titluri  IM (Stelian  Ploscaru  si  Ioan  Bucsă),  10  CCM
(Mariana Ionită, Dan Petre Geană, Ion Rotaru, Octavian Mihail Martis, Janos Helmer, Sorin Cretu,
Daniel Hegelstein, Adrian Toca, Marius Horbat si Mihai Strâmbu) si 6 CCE (Răzvan Oprisor, Eduard
Cziko, Mircea Bucur, Agache Gheorghe, Iulian Mihailov, Stefan Ticleanu, Andrei Uifăleanu, Narcisa-
Lavinia Mihai, Florea Sabin si Sebastian Butu). Felicitări tuturor pentru titlurile obtinute.

III. COMPETIȚII INTERNE
1.Campionatul national pentru Veterani  
Competitia,  ajunsă la  a  6-a editie,  a  început  în  15 septembrie  2022,  si  la  ea  participă

jucători  români  cu  vârsta  de  peste  60  de  ani  la  data  startului,  indiferent  de  rating/ELO  sau
categorie sportivă.

2.Finala Campionatului National individual - CNF Ed. 59
CNF Ed. 59 a fost o finală în format „redus” la nouă jucători, câstigată „la mustață” de

IM Cristian Câmpian cu 4,5 puncte dar cu SB (Sonneborn Berger) de 17,50, urmat de CCM Ioan
Popescu-Rusăvăț, IM Adrian Pantazi și IM Daniel Volovici, tot cu 4,5 puncte dar SB de 17,25.

3.Finala Campionatului National individual - CNF Ed. 60
CNF Ed.  60  a  fost  o  finală  foarte  disputată,  în  care  s-a  impuns  din  nou  IM Cristian

Câmpian cu 7,5 puncte 3 victorii  SB 41,75, fiind la a treia  sa finală  câştigată,  după CNF44 şi
CNF59. Locul doi a fost ocupat de IM Daniel Volovici, tot cu 7,5 puncte 3 victorii SB 40,75.

4.Finala Campionatului National individual - CNF Ed. 61
Din nou avem o finală  deosebit  de  palpitantă,  aflată  spre  final,  dar  încă  nu  s-a  decis

campionul national al acestei editii cu numărl 61. În lupta pentru acest titlu se află SIM Cornel
Matei (pe primul loc cu 6,5 puncte si partidele încheiate), SIM Liviu Neagu (cu 5 puncte si încă
două partide de finalizat) si CCE Lucian Moisă (cu 5 puncte si încă două partide de finalizat).

5.Semifinalele Campionatului National individual – CNSf Ed. 62
S-au încheiat  grupele semifinale  pentru calificarea în  Finala editiei  CN 62 la  care vor

participa primii 4 jucători din fiecare grupă, Campionul National al ultimei editii CNF 61 si alti
jucători conform regulamentului.

6.Memorialul Ladislau Redlinger – în fapt Finala Cupei României, editia 29
Candidat maestrul arh. Ladislau Redlinger a decedat în 24 august 2018 la vârsta de 97 de

ani.  A  jucat  mult  în  perioada  jocului  postal,  calificându-se  pentru  trei  finale  de  Campionat
National,  pentru  cateva  finale  ale  Cupei  României  precum  si  alte  turnee  organizate  la  nivel
national. A jucat chiar si pe serverul ICCF, cu o nestinsă pasiune, până în ultimele clipe.

CCSC a organizat acest turneu memorial  contând  si ca  Finala Cupei României ed. 29.
Câstigătorul  este  Stefan  Ticleanu  (11  pcte./13  partide),  urmat  de  Nicolae  Nicolaescu  (10,5
puncte) si Lucian Moisă (10 puncte).
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IV.Colaborarea cu F.R. Sah și cu I.C.C.F.
O dată cu aniversarea primului an de la alegerea noii echipe la conducerea F.R.Sah au apărut

semnale pozitive pentru destinele sahului prin corespondentă. Delegarea dlui. Marius Ceteras pentru o
mai bună comunicare a dus sahul prin corespondentă la prezenta în mass-media (Revista Federatiei
Române de Sah, emisiunea Strategie în Alb si Negru, Gala Sahului Românesc).

La Galele Sahului Românesc au fost premiati si campionii nationali la corespondentă: Cristian-
Ion Epure (CN 58) si dublul campion national Cristian Câmpian (CN 59 si CN 60).

Din  păcate,  datorită  unor  restrictii  fortuite,  participarea  Delegatului  National  la  Congresul
ICCF din 2022 de la Glasgow, Scotia nu a fost posibilă, propunerile fiind dezbătute si votate on-line
(din 50 propuneri, s-au dezbătut si aprobat prin vot majoritar 34 dintre ele). Sperăm ca la următorul
Congres ICCF din anul acesta, CCSC să poate fi reprezentată si fizic deoarece se doreste promovarea a
cel putin 2 propuneri importante si preluarea titlurilor si premiilor dobândite în ultimii ani.

La acest eveniment cheltuielile de deplasare si cazare sunt suportate de fiecare participant! 

          CALENDARUL COMPETIȚIONAL PE ANUL 2023
Propuneri

A. Finala campionatului național individual (CNF) ed. 62, perioada 15 martie 2023 – 15 
februarie 2024;

B. Grupele semifinale ale campionatului național individual (CNS) ed. 64, perioada 15 mai 
2023 – 15 aprilie 2024;

C. Finala Cupa Romaniei individual (CRF) ed. 30, perioada 15 septembrie – 15 august 2024;
D. Preliminariile campionatului national individual (CNPr), înscrierile sunt deschise 

permanent pentru formarea grupelor preliminarii;
E. Amicale intertări pentru 2023: sunt pregătite meciuri între România – Anglia si România - 

Cuba. Detaliile acestui meci amical vor fi finisate în scurt timp.
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