
Catre Comisia Centrala de Sah prin Corespondenta.
Am refacut textul precedent transmis dupa intalnirea de la Campina, acela fiind facut in graba si sub imperiul 
unei descurajante neparticipari, reuniunea neintrunind un cvorum al CCSC.
  
                                                            RAPORT
INTALNIREA JUCATORILOR DE SAH PRIN CORESPONDENTA DIN 27-28 OCTOMBRIE-
2007,  DE LA CAMPINA, jud. Prahona, Intocmit: V. Salceanu-Presedinte CCSC, FR SAH

Jucatorii de sah din Campina de la CS Energy PCC Sterom Campina, in colaborare cu Casa Tineretului 
Campina,  au organizat excelent intalnirea respectiva.
Trebuie precizat ca nu s-a intrunit cvorumul CCSC, desi au fost facute toate eforturile de convocare 
necesare. Mentionez ca au fost prezenti pe langa sahistii din Campina: Achim Nicolae-organizator, Dabija 
Mircea, Oprisor Razvan, Bucur Mircea, Cotos Valentin,   D-nii. S. Nenciulescu din Pitesti, si Tudor C-Tin 
din Constanta. Au absentat motivat (?!)  membrii CCSC din zona Ardeal: Cluj, Alba Iulia.: M. Sferle, M. 
Ceteras, E. Hand, Dutu F.  Propunerea locatiei Campina i-a apartinut d-lui M. Ceteras deoarece echipa CS 
Energy a iesit campioana nationala.
In discutiile despre sah prin corespondenta a reiesit ca in viitor va trebui sa lucram cu totii mai mult si mai 
bine pentru obtinerea unor rezultate sportive superioare.
S-a propus CCSC sa analizeze si sa aprobe urmatoarele:

1.Intrunirile anuale regulate ale CCSC sa se desfasoare in localitatea si zilele vecine Adunarii Generale a 
F.R. Sah, pentru a se asigura o prezenta maxima si sa se discute in plen despre sahul prin corespondenta, sau 
sa se renunte definitiv la ele, daca se considera ca nu acolo este locul sa se discute toate problemele. 
Propunem ca in viitor anuntul intrunirilor sa fie facut prin F.R. Sah.

2.Un mesaj sosit din partea D-lui Eugen Hang din Cluj, a propus delegarea D-lui MIHAI BALTA la 
Congresul ICCF din Bulgaria din anul 2008 CU TOATE CHELTUIELILE PE CONT PROPRIU si nu pe 
cheltuiala F.R. Sah. D-l Balta ar urma sa primeasca o lista de probleme din partea CCSC, pe care o va pune 
in discutie la Congres. Participantii au fost de comun acord. 
Daca exista alte propuneri si cu sursa de finantare precizata, atunci va rugam a le inainta si exprima punctul 
de vedere, pana la data de 20 decembrie a.c.
Oricine daca va fi delegat, va trebui sa aiba acest memo.

3. Pentru ca echipele nationale sunt clar calificate in finala Olimpiadei 17-a si in Campionatul European pe 
echipe, s-a pus problema daca in aceste finale n-ar fi mai bine sa formam echipa cea mai tare si cu jucatorii 
cei mai valorosi si cat mai degrevati de alte partide pentru finala campionatului european, unde am avea 
sanse serioase la ocuparea unui loc fruntas.
De mentionat ca pentru aceste doua finale, dar si pentru semifinalele respective ce vor urma imediat, avem 
nevoie de un lot minim de 30 jucatori din cei mai buni. In acest scop se va stimula si selectia jucatorilor de 
valoare care participa deja la turnee pe echipe, pe plan intern sau extern.
Totodata un lot de jucatori susceptibil pentru selectia respectiva va fi anuntat imediat, pentru a putea reflecta 
fiecare la ce competitii se vor angaja incepand din acest moment.

4. Taxe - gratuitati. S-a propus ca taxele actuale interne sa ramana in vigoare pana in luna martie 2008, 
urmand ca pana atunci CCSC sa analizeze taxele si gratuitatile legate de legitimarea unor noi jucatori.
Se presupune ca aceasta problema trebuie discutata si cu secretarul general al FRSah.

5. Pana la 31 Dec. 2007, D-nii arbitri sunt solicitati sa remita situatiile cu concursurile incheiate, pentru a fi 
publicate.  In acest sens, D-nii Karacsony, Hang, Berecz, Campian si Sferle, sunt rugati sa impulsioneze toti 
arbitrii, sa actioneze cu ceva mai multa operativitate, pentru obtinerea in timp util a rezultatelor. 



6. Se propune ca lista CIV sa fie intocmita si publicata pe site cel tarziu in luna ianuarie 2008 pentru a 
ramane valabila intreg anul respectiv.

7. Se propune ca discutia din sedinta din anul trecut 2006 pentru unificarea competitiilor postale si pe 
internet, sa fie reluata in cadrul CCSC la intrunirea urmatoare si clarificata sau abandonata definitiv chiar de 
cei care au propus-o, care n-au fost prezenti aici. 

8. Luand in considerare pct. 2 si 3 de mai sus, D-nii E. Hang si  M. Ceteras sunt solicitati sa faca propuneri 
pentru calendarul competitional pe anul 2008, adnotand ca observatie si competitiile interne pe anul 2007, ce 
nu sunt inca finalizate. Aceste propuneri necesita si o varianta estimativa a bugetului pentru anul viitor. 
Ar putea cere detalii de la departamentul financiar al F.R. Sah, in legatura cu situatia taxelor platite la F.R. 
Sah. 

9. S-a propus ca D-nul Nic. Achim sa puna in discutia A.G. a F.R. Sah pentru ca unii jucatori adesea izolati 
din localitati departate care doresc sa joace numai in concursuri individuale de calificare sau amicale, sa nu 
fie obligati sa faca parte din cluburi de la prima participare. Sunt insa dificultati si trebuie revazut daca nu se 
incalca Legea Sportului si reglementarile ANS.
De asemenea D-l Nic. Achim va lua legatura cu F.R. Sah, cu solicitarea si stabilirea modului in care pe site-
ul F.R. Sah sa fie incluse rezultate, hotariri ale CCSC etc., site ce ar urma sa fie reactualizat constant. 

10. Daca in anul 2008 se propune reverificare regulamentelor si a normelor de clasificare, in vederea 
corelarii acestora cu cele ale ICCF si F.R. Sah la sahul practic. S-a propus ca termen luna martie 2008, 
acestea urmand sa fie inaintate ulterior spre aprobarea AG a FR Sah.

11. S-a analizat desfasurarea meciurilor amicale intertari. Bilantul este pozitiv si imbucurator, capitanii de 
echipe avand merite in acest sens. In cele neterminate (cu Cehia, Spania si Franta), se solicita capitanilor de 
echipe sa supervizeze cu atentie situatia, mai ales ca in prezent scorurile conform site-ului ICCF, ne sunt 
defavorabile.
La Olimpiada feminina capitanul echipei este rugat sa analizeze operativ rezultatul unei fete, cu 3 infrangeri, 
cu toate ca lupta n-a inceput de multa vreme .
Pentru anii 2007-2008, se solicita ca in caz de initiere a altor meciuri amicale, sa fie inclusi cu preponderenta 
jucatori cu ELO sub 2300, avand in vedere sarcinile precizate mai sus pentru anul 2008.
Rog totodata membrii CCSC: D-nii E. Hang, G. Berecz, M. Sferle si Fl. Dutu toti cu o bogata activitate 
sahista care n-au putut veni la intrunire, sa comunice ca pot continua cu succes munca dumnealor, in cadrul 
CCSC. 
GENS UNA SUMUS!
Presedintele Comisiei Centrale de Sah prin Corespondenta,
Ing. Vladimir Salceanu

P.S. *Textul cu raportul se trimite membrilor CCSC  prin email. Va rog D-le Sferle sa aveti amabilitatea de a 
transmite textul de mai sus, D-lui E. Hang (care nu are casuta email) . Va multumesc. V. Salceanu
    **Avand in vedere numarul corespunzator de sahisti participanti sedinta a avut loc,  cu validarea 
problemelor de catre restul membrilor CCSC absenti motivat. Dupa confirmarile membrilor CCSC, acest 
raport a ramas definitiv.
     ***Ulterior d-l V. Salceanu a renuntat la functia de Presedinte, iar dupa un interimat de 2 luni tinut de d-l 
Achim Nicolae,  la conducerea CCSC a fost desemnat d-l  M. Sferle-Cluj Napoca


