Federația Română de Șah
Comisia Centrală de Șah prin Corespondență

MEMORIALUL GHEORGHE ROTARIU
Comisia Centrală de Șah prin Corespondență organizează un turneu internațional în
memoria celui care a fost ICCF GM Gheorghe Rotariu.
Turneul se va desfășura pe serverul ICCF conform regulamentelor în vigoare și va
avea 2 secțiuni cu participare internațională.
Secțiunea A: categoria dorită 8-9, 13-15 jucători, rating minim 2426;
Secțiunea B: categoria dorită 5-7, 13-15 jucători, rating minim 2351.
Premiile totale pentru cele două secțiuni, în cuantum total de 600 euro, vor fi
asigurate de Federația Română de Șah și vor fi distribuite astfel:
Locul 1=150 euro, locul 2=100 euro, locul 3=50 euro, pentru fiecare secțiune.
De asemenea toți participanții vor primi diplome.
In secțiunile A și B vor fi admiși max. 6-7 jucători români/secțiune, pe baza ratingului
din lista ICCF 2022/1. Arbitrajul va fi asigurat de ICCF IM Valer-Eugen Demian (Canada).
Intenția organizatorilor este de a avea încă una sau două secțiuni formate numai din
jucători români.
Timpul de control: 50 zile/10 mutări, cu dublare după 20 de zile.
Vacanța disponibilă va fi de 45 de zile pe an calendaristic.
Nu există taxă de participare.
Data limită pentru înscrieri: 31 Ianuarie 2022
Data de start: 22 Februarie 2022
Inscrierile se fac pe adresa de email a organizatorilor:
SIM Miron Sferle (ROU) mironsferle@yahoo.com.
CCM Sebastian Andreica-Navruc sah.corespondenta@frsah.ro .
Asteptăm cu drag cererile de participare!
ICCF GM Gheorghe Rotariu (22.02.1933-24.12.2018)
Gheorghe Rotariu şi-a început activitatea şahistă ca jucător la tablă. Primul succes important al
carierei sale a fost câştigarea de două ori a titlului de campion al Bucurestiului, în 1962 și 1969. Iar in
1971 obține calificarea de maestru si doua calificari in finalele Campionatului national, unde a
obtinut victorii sau remize impotriva celor mai puternici jucatori romani din acea vreme, dintre care
amintim pe Florin Gheorghiu, Victor Ciocaltea, Teodor Ghitescu, Mihai Suba, Mircea Pavlov, Sergiu
Grundberg.
Deoarece activitatea profesională nu îi permitea să participe regulat la turnee, din 1961 a început să
participe la competiƫii de şah prin corespondenƫă.
Este inclus în echipa naƫională la prima participare a României la Olimpiada ICCF, un turneu
desfăsurat în perioada 1961-1965, reuşind să obƫină alături de Emanuel Reicher, Albert Braunstein,
Eugen Rusenescu, Paul Diaconescu şi Constantin Ştefaniu, o meritorie clasare pe locul 3 în
semifinalele competiƫiei.

În 1965 reuşeste să obƫină titlul de campion naƫional la şah prin corespondenƫă după o finală foarte
disputată în care a reuşit să îi devanseze pe Mihai Şuta, Ion Berbecaru şi Aurel Anton.
Apoi intre 1968-1972 a făcut parte din echipa României, clasată pe locul 4 la Olimpiada ICCF pe
echipe, iar în 1975 obține titlul de ICCF IM.
Rezultatele foarte bune obƫinute pentru echipa naƫională, cu care câştigă primele două ediƫii ale
Cupei Ţărilor Latine, sunt dublate de performanƫe excelente în două superturnee: turneul jubiliar
organizat de Federaƫia Română de Şah în perioada 1976-1979, câştigat de campionul mondial
Grigory Sanakoev, şi în care s-a clasat pe locul 4, şi turneul „Belgrad 30” în urma căruia a primit titlul
de ICCF GM, fiind primul şahist român care obƫinea cel mai înalt titlu acordat de ICCF.
În anii următori s-a concentrat pe participarea la Campionatul European individual, cel mai bun
rezultat fiind locul 2 în finala EU-FSM 32 (1985-1993).
Odată cu apariƫia programelor de şah şi folosirea lor intensivă de foarte mulƫi dintre participanƫii la
competiƫiile de şah prin corespondenƫă, dar şi cu înaintarea în vârstă, performanƫele marelui
maestru internaƫional Gheorghe Rotariu au început să scadă. Nu a scăzut însă dragostea lui enormă
pentru sportul minƫii şi dorinƫa de a participa la turnee. În ultimii 10 ani a jucat în nu mai puƫin de 8
finale ale campionatelor naƫionale de şah prin corespondenƫă, o competiƫie pe care de regulă
jucătorii titraƫi o evită pentru a nu pierde la rating. Pentru un mare iubitor al şahului însă plăcerea de
a juca împotriva unor adversari mult mai tineri şi în ascensiune, dar şi dorinƫa de a le transmite
acestora din imensa sa experienƫă, a fost întotdeauna mai importantă decât ratingul.
În ultima dintre finalele naƫionale, dedicată Centenarului Marii Uniri, a luat startul în 15 martie 2018
la vârsta de 85 de ani. Nu a reuşit să termine decât două dintre partide, fiindcă Dumnezeu a decis în
dimineaƫa zilei de 24 decembrie 2018 să îl cheme alături de El în Ceruri. Iar noi am ramas cu
amintirea unui OM minunat care a iubit foarte mult şahul.
Rest in peace, dear Gelu!
Marius Ceteras & Miron Sferle

