
Informatii utile pentru jocul de sah pe serverul ICCF

1.Se poate juca sah pe serverul ICCF fara a avea un cont?
R: Nu.
2.Ce conditii se cer pentru a detine un cont pe serverul ICCF? 
R: Jucatorii legitimati la un club afiliat la FR Sah, precum si jucatorii in curs de 
legitimare, au dreptul sa detina un cont pe serverul ICCF. 
3. Care sunt modalitatile de obtinere a contului?
R: Exista doua modalitati de creare a unui cont nou:
a) sa trimiteti informatiile necesare pe adresa de mail a responsabililor CCSC, 
care au drept de creare a unui cont nou;
b) sa apelati functia <New Player> oferita de server, completand toate datele 
cerute. In acest caz trebuie sa asteptati 1-2 zile, perioada necesara pentru 
verificare. 
4.Poate fi folosit un nick-name in locul numelui real?
R: Este nevoie de numele si prenumele real, precum si de o adresa de email 
functionala.
5.Cine verifica datele unui cont nou?
R:Acestea sunt verificate de catre Delegatul Romaniei la ICCF, care aproba 
crearea contului pe server, urmata de trimiterea ID-ului si a parolei de acces la 
adresa de e-mail indicata.
6.Exista concursuri interne pentru sahistii incepatori?
R: Concursurile interne cele mai cunoscute si care sunt accesibile tuturor 
jucatorilor sunt semifinalele Campionatului national si ale Cupei Romaniei.
7. Dar concursuri internationale?
R:La nivelul ICCF cele mai cunoscute turnee destinate jucatorilor noi (sau cu 
rating mic) sunt:
- Free 2-game Matches (2 partide gratuite);
- Clasa Open din categoria Promotion, deschisa jucatorilor fara rating, precum 
si celor cu rating<1900 la data inscrierii (grupe de 7 jucatori). Obs. Pentru 
celelalte doua clase din categoria Promotion (Higher si Master) este nevoie de 
aprobarea responsabililor CCSC;
- Aspirer Tournaments (grupe de 7 jucatori);
- European Server Championship Open Round (grupe de 7 jucatori).
Inscrierea la aceste tipuri de turnee este posibila si direct de pe server, apeland 
functia <New Events>, cu plata prin cont PayPal. 
8.Cum pot afla care sunt concursurile la care am dreptul sa ma inscriu?
R: Informatiile despre concursuri, taxe si date de start se obtin adresand un e-
mail organizatorilor de concursuri din cadrul Comisiei Centrale de Sah prin 
Corespondenta (CCSC) sau chiar presedintelui CCSC.



9.Ma pot adresa direct responsabililor ICCF?
R:Nu. CCSC recomanda jucatorilor nou intrati ca inscrierea la concursurile ICCF 
sa se faca prin intermediul organizatorilor CCSC.
10.Ratingul FIDE sau cel intern de la sahul practic sunt recunoscute de catre 
ICCF?
R: Ratingul de la practic este recunoscut provizoriu, adica pana in momentul 
cand se obtine un rating ICCF din minim 10 partide.
  


