
COMISIA CENTRALĂ DE ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ
 

PROCES VERBAL

Încheiat la data de 15.08.2010, ora 9, la Turda, cu ocazia întâlnirii anuale a 
șahiștilor prin corespondență.

La această întâlnire au fost prezenți următorii:
- Sferle Miron – președinte;
- Matei Cornel - secretar;
- Ceteraș Marius – responsabil competiții internet;
- Hang Eugen - responsabil competiții prin poștă;
- Gușan Boris – responsabil apeluri și disciplină;
- Șerban Florin;
- Lakatos Stefan;
- Taloș Doru Ioan 
- Zlătariu Marin
- Epure Cristian-Ion

Întâlnirea anuală a fost precedată de un moment de reculegere, în memoria 
șahiștilor  care  au  decedat  în  ultima  perioadă  de  timp  (Aurel  Jicman,  Eugenia 
Ghindă, Anton Stemate și Viorel Groza).

Apoi, a luat cuvântul dl. Sferle și a prezentat ordinea de zi pentru aceasta 
adunare. După ce toată lumea a fost de acord cu ordinea de zi prezentată, s-a 
trecut la subiectele de pe ordinea de zi.

În  deschidere  domnul  Miron  Sferle,  președintele  CCSC,  a  subliniat  buna 
colaborare  cu  conducerea  Federației  Române  de  Șah,  cu  domnul  Constantin 
Ionescu, secretarul general, precum și cu domnul Dinu-Ioan Nicula.

Apoi dl. Hang a prezentat o situație a concursurilor poștale încheiate și în 
curs de derulare. S-a reținut faptul că tot mai puțini jucători joacă prin poștă, ceea 
ce  face  imposibilă  continuarea  finalelor  campionatului  național  prin  poștă. 
Costurile poștale ridicate, plus alternativa jucării partidelor prin internet, au redus 
considerabil  opțiunea  jucării  partidelor  prin  poștă.  De  aceea,  s-a  hotărât 
suspendarea organizării în continuare a finalelor campionatului național. Comisia 
are ca sarcină ca în perioada imediat următoare să găsească cea mai bună soluție 
pentru  îmbinarea numerotării  finalelor  prin  poștă  (în  total  43)  cu  finalele  prin 
Internet (6 până în prezent). Se va continua însă organizarea Cupei României prin 
poștă,  mai  ales  că sunt jucători  care nu au acces  la  internet  și  este  corect  ca 
aceștia să poată juca în continuare. De asemenea, în măsura solicitărilor se vor 



putea organiza prin poștă și alte concursuri sau memoriale specifice, de exemplu 
Cupa Prof. Ion Boroș.
Semifinalele prin poștă pentru campionatul național și Cupa României, rămân cu 7 
jucători și partide duble. Primul clasat în semifinalele CN va avea drept de joc în 
finala pe server. Dacă nu va dori să joace prin internet va putea opta pentru finala 
Cupei României prin poștă. Al doilea clasat în semifinalele CN prin poștă precum și 
primii doi clasați în semifinalele CR vor avea de asemenea drept de joc în finala 
Cupei României. Se află în plină desfășurare Finala 20 a Cupei României. Pentru a 
completa  diagrama Finalei  21  a  Cupei  României,  dl  Hang  a  propus  și  CCSC  a 
aprobat dreptul  de joc și  al  altor  jucători  care își  exprimă această opțiune,  cu 
condiția să aibă minim categoria CM. 
Dl. Hang a prezentat și problemele de disciplină ivite în concursurile desfășurate 
sau în curs de desfășurare. Nu au fost probleme deosebite cu excepția concursului 
CNF 43 în care dl. Cincă Daniel perturbă serios concursul. După analizarea cazului 
d-lui  Cincă,  Comisia  a  hotărât  că  dl.  Hang  a  procedat  corect  în  aplicarea 
regulamentului.  În  continuare,  s-a solicitat  d-lui  Hang să aplice regulamentul și 
pentru celelalte cazuri reclamate împotriva d-lui Cincă.
Dl.  Gușan a specificat  că dl.  Cincă a încălcat  în  mod flagrant Codul  de etică și 
disciplină,  creând o stare conflictuală nespecifică șahului,  sub a cărei deviză se 
joacă, respectiv AMICI SUMUS!
Domnul Cornel Matei a menționat că trebuie să scoatem în evidență și aspectele 
pozitive din activitatea domnului Daniel Cincă și anume că a fost organizatorul și 
sponsorul a 2 turnee foarte valoroase, de cat. 13: " CS UNIVERSITY CRAIOVA -10 
YEARS ANNIVERSARY " si " Romanian Chess Federation 85 Years ".
Ținând cont de toate aspectele, Comisia centrală a hotărât suspendarea pe 2 ani a 
d-lui Cincă Daniel, dar numai din concursurile interne prin poștă. 

Dl.  Ceteraș  a  prezentat  situația  concursurilor  prin  internet  care  se 
desfășoară  în  prezent  și  cele  preconizate  a  avea  loc  în  viitor.  Se  va desfăsura 
Campionatul  național  prin  internet,  în  care  vor  avea  drept  de  joc,  datorită 
întreruperii  finalelor  campionatului  național  poștal,  și  campionii  poștali  de  la 
edițiile 42 și 43, în măsura în care aceștia își vor declara intenția de joc. Finala CNI  
6 se va desfășura pe baza unui Regulament care a fost aprobat cu această ocazie și 
care va fi transmis de domnul Ceteraș tuturor jucătorilor cu drept de joc pe baza 
calificării din semifinale sau pe baza condițiilor de rating și titlu.

În  perioada  următoare,  2010-2011,  CCSC  va  continua  organizarea  a  1-2 
memoriale în memoria unor jucători români cunoscuți.

Dl. Sferle a continuat și a făcut o scurtă prezentare a comportării echipelor 
naționale în cele 4 competiții internaționale aflate în plină desfășurare: Olimpiada 



17 F, Ol. 18 SF, Campionatul European 7 F și CE 8 SF. În CE 7 F echipa se află pe  
locul  9  din  15,  onorabil  ținând cont  de valoarea echipelor  prezente la această 
competiție. Echipa din CE 8 SF se află pe locul 3, cu șanse de a-l păstra până în final 
și de obține o nouă calificare în finală. O a cincea echipă națională este prezentă în 
Cupa Dunării, ediția a 3-a, și ocupă locul 9 din 13, după o comportare inegală a 
celor 6 jucători.

Au fost  enumerate apoi  cele 9 titluri  internaționale obținute de jucătorii 
români  în  ultimul  an,  astfel:  1  titlu  de  mare  maestru  în  persoana  d-lui  Florin 
Șerban, 2 titluri de maeștri  internaționali  seniori:  Gușan Boris și  Neagu Liviu,  6 
titluri  de  maestru  internațional:  Gușan  Boris,  Neagu  Liviu,  Voiculescu  Costel, 
Călugăru Viorel, Ciucurel Sorin și Crăciuneanu Viorel. Acestea vor fi acordate cu 
ocazia Congresului ICCF din acest an.

Dl. Lakatos Stefan a făcut o prezentare a meciurilor amicale internaționale 
susținute de echipa României, cum ar fi Danemarca, Slovacia, Slovenia, Argentina, 
etc. Se află în pregătire un amical cu Brazilia la minimum 20 de mese, cu startul în 
1 septembrie 2010. S-a reținut că dacă în anii anteriori interesul pentru astfel de 
meciuri a fost ridicat, în anul 2010, acest interes a mai scăzut. Rezultatele obținute 
de jucătorii români sunt însă destul de bune, ceea ce ne dă speranțe pentru viitor.

Cu ocazia acestei întâlniri s-a stabilit ca domnul Florin Șerban va reprezenta 
Romania  la  Congresul  ICCF,  care  va  avea  loc  în  localitatea  Kemer-Turcia,  în 
perioada 2-9 octombrie 2010. 

Dl. Sferle, în continuare, a prezentat câteva propuneri primite de la alți jucători.

Propunerile domnului Costel Voiculescu:
Organizarea  periodica  -  la  cca.  2  ani  de  ex.-  a  CAMPIONATULUI  
 INTERNATIONAL al  ROMANIEI cu cca.  17 jucatori  de  categ.  minim – 13,  cu  
participarea jucatorilor romani si straini in baza ratingului (similar turneelor  
jubiliare invitationale)
 - Reluarea Campionatului Balcanic-individual cu primii jucatori disponibili
 -  Organizarea-  daca  este  posibil-  a  Campionatului(Cupei)  Tarilor  Latine-
individual-in 2 faze cu o semifinala europeana-daca e posibil cu norma GM
 - Organizarea de alte turnee cu norma GM, cu cca. 50 % jucatori romani sau  
propunerea de jucatori romani la turnee similare organizate de alte federatii  
straine
- Finalele  CN  sa  cuprinda  minim  17  jucatori,deoarece  inlocuieste  2  finale  

anterioare paralele (internet + posta) in care participau cumulat peste 20  
jucatori si a da posibilitatea sa joace unor jucatori valorosi cu drept direct de  
participare, care de regula nu joaca semifinale, ridicand astfel valoarea celei  
mai importante competitii nationale. 



CCSC  și-a  însușit  parțial  aceste  propuneri.  Astfel,  d-l  Sferle  a  motivat  că 
organizarea turneelor cu categorie superioară este costisitoare, tariful serverului 
ICCF fiind în acest cazuri de 5 franci elvețieni/partidă, adică peste 500 CHF per 
turneu.  Ceteraș  Marius  a  susținut  propunerea  d-lui  Voiculescu  de  reluare  a 
Campionatului Balcanic. A fost rugat domnul Florin Șerban să stabilească relații  
directe cu ceilalți reprezentanți ai țărilor balcanice, cu ocazia Congresului. 
Iar numărul de 17 pentru o finală este exagerat de mare și ar duce la o scădere 
valorică nedorită și nejustificată. Pentru organizarea Cupei țărilor latine se va lua 
legătura cu reprezentanții ICCF – zona Europa. 

Propunerile domnului Liviu Neagu:
- o mai mare mediatizare a sahului prin corespondenta pe site-urile FR Sah  

cat  si  pe  alte  site-uri  dedicate  sahului  prin  corespondenta  existente  (ex.  
romanianchess.org),  aici  incluzand  si  update  pentru  aceste  site-uri  cu  
informatii  despre  competitiile  in  desfasurare  cat  si  o  promovare  a  
competitiilor care urmeaza sa inceapa.

Domnul Epure Cristian-Ion, prezent la întâlnire, a promis că va încerca să preia și 
să actualizeze site-ul domnului Ceteraș, romanianchess.org, în condițiile în care 
domnul Ceteraș este ocupat cu problemele profesionale. Iar postarea informațiilor 
pe site-ul www.frsah.ro, precum și colaborarea cu oficialii Federației Române de 
Șah, acestea rămân în continuare în sarcina domnilor Sferle și Ceteraș.
Dl. Gușan a propus ca echipele de șah prin corespondență să achite o taxă anuală 
pentru actualizarea periodică a site-ului  de sah prin corespondență,  propunere 
care nu a primit acordul majorității. 

În final, dl. Sferle a înmânat diplome celor prezenți pentru concursurile la 
care au ocupat unul din primele 3 locuri, pentru cei absenți urmând a fi remise 
prin intermediari sau prin poștă. 

La plecare toți  participanții  au fost  de acord să-i  mulțumească domnului 
Boris Gușan pentru ospitalitate și organizare.  

                                               Turda, 15.08.2010 

http://romanianchess.org/

