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Raport de activitate al  

Federaţiei Române de Şah pe anul 2020 
 

Conducerea FRŞah în anul 2020 a fost asigurată de: Preşedinte: Sorin-Avram IACOBAN, Vicepreşedinţi : 

Vladimir DANILOV, Corneliu PAŞCALĂU, membri: Daniel CANDEA, Alin-Vivian CÂMPEANU, Claudiu-Badea 

IORDACHE, Lucian JUGARU, Costică Ciprian NANU şi Alin TOMA ANDREICA. Directoratul FRŞah a fost compus 

din: Secretar general - Constantin IONESCU, Antrenor federal - Radu BREAHNĂ şi Economist - Cristian-Alexandru 

COCHELA. După demisia domnului Radu Breahnă din 15 iunie 2020, Directoratul s-a completat prin angajarea 

domnului Ion-Șerban DOBRONĂUȚEANU  în funcția de Director tehnic FRȘah. Menționăm faptul că datorită implicării 

politice în alegerile locale și parlamentare, domnul Președinte Iacoban și-a delegat atribuțiile de Președinte domnului 

Vicepreședinte Vladimir Danilov în perioadele: 4 august – 30 septembrie și 15 noiembrie – 6 decembrie 2020. 

Numărul structurilor active afiliate la FRŞah era la 1 ianuarie 2020 de 242 membri,  iar la 31 decembrie 2020 

a ajuns la 249 membri. 

Consiliul Director  S-au ţinut 30 şedinţe ale Consiliului Director al FRŞah și au fost emise 52 de Hotărâri ale 
Consiliului Director. 
 
Personalităţi dispărute de la Adunarea generală din martie 2019: Teodor Seneția, Marcel Iosif, Emanuel Reicher, 
Traian Stanciu, Nicolae Doroftei, Mihai Breazu, Liviu Dobronăuțeanu, Gertrude Baumstark, Eleonora Mihai, Dmitry 
Svetushkin, Șerban Neamțu. 
 

 

Activităţi editoriale 

Datorită restrângerii activității șahiste în condițiile pandemiei de COVID – 19 s-a tipărit un singur  număr al 

publicaţiei „Buletin intern FRŞah” (redactor-responsabil: Daniel Candea), cuprinzând rezultatele competiţiilor 

interne, acte administrative ale FRŞah, precum şi articole inedite. S-au editat în format electronic 6 liste CIV, o listă la 

fiecare 2 luni, redactate de domnul Gherasim Ovidiu. 

 

Organizarea Campionatelor Naţionale    Şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări 

 

Semifinalele Campionatului Naţional de seniori, 5 – 24 februarie. S-a jucat în 5 grupe, cu o participare de 299 

sportivi de la 81 structuri sportive afiliate FRȘah, astfel: Brăila 45, Iași 43, Cluj 82, București 71 și Timișoara de 58 

participanți. 

       S-au calificat în finală primii 5 din fiecare grupă și primele 10 performanțe ELO în total 40 sportivi. 

 

Începând cu luna martie, datorită stării de urgență generată de pandemia COVID-19, activitatea șahistă la tablă a fost 

sistată și am trecut la forma online, care se potrivește destul de bine șahului. De altfel, și până la debutul pandemiei, 

partide și competiții de șah se desfășurau în număr foarte mare pe câteva site-uri consacrate precum www.chess.com 

(site care de la o medie de 4 mil.partide/zi înainte de pandemie, a ajuns la 9 mil. partide/zi în decembrie 2020), 

www.lichess.org și www.chess24.com, de asemenea, șahiștii și antrenorii erau obișnuiți cu sesiuni de pregătire de la 

distanță prin intermediul internetului.   

 

În ședința din 11 martie Consiliul Director FRȘah  a hotărât: amânarea Adunării Generale Ordinare, convocată pentru 

13-14 martie, a Campionatului Național individual pentru copii (grupele 8, 10, 12 ani) programat la Băile Felix 21-29 

martie, și s-au sistat toate competițiile omologate până la data de 31 martie, cu posibilitatea de prelungire a acelui 

termen, de asemenea s-a amânat Campionatul Național individual de șah pentru juniori (grupele 14, 16, 18 și 20 ani) 

programat la Mamaia 3-12 aprilie 2020. 

 

http://www.chess.com/
http://www.lichess.org/
http://www.chess24.com/
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Antrenorii loturilor naționale - masculin, Marele Maestru Internațional Alin Berescu, feminin Marele Maestru 

Internațional Costica-Ciprian Nanu, de juniori Maestrul Internațional Nad-Titus Petre, au elaborat programe specifice 

de pregătire pentru componenții loturilor pentru întreg anul 2020.  

 

A urmat o perioadă în care, urmărind păstrarea motivației jucătorilor de a face performanță, și de a practica șah la 

nivel înalt cu adversari puternici, au fost organizate următoarele meciuri și competiții online, beneficiind de sprijinul 

Comisiei de șah online a FRȘah și de implicarea unor arbitri și colaboratori, precum și a antrenorilor de lot: 

 

• 9 aprilie România – Polonia meci de juniori șah rapid, fete și băieti la categoriile de vârstă U12-U14-U16-U18, 

40 de sportivi (câte 5 în fiecare categorie). Scor final 42,5 – 37,5 pentru România.  

• 14 aprilie meci revanșă România – Polonia juniori șah rapid și blitz, fete și băieți. Scor 92,5 - 67,5 pentru 

Polonia. 

• 16 aprilie România – Republica Moldova meci de juniori șah rapid, fete și băieți la categoriile de vârstă U12-

U14-U16-U18, 40 de sportivi (câte 5 în fiecare categorie). Scor final 93,5 – 41,5.  

•  21 aprilie România – Grecia meci de juniori șah rapid, fete și băieți la categoriile de vârstă U12-U14-U16-

U18, 40 de sportivi (câte 5 în fiecare categorie). Scor final 131,5 – 108,5. 

• 25 aprilie România – Germania meci de juniori șah rapid, 3 fete și 5 băieti la categoria U18, tur-retur. Scor 

final 9,5 – 6,5 pentru România. 

• 25 aprilie România – Germania meci de blitz în sistem Scheveningen (fiecare cu fiecare) mixt: au participat 

cei mai buni 6 seniori, cea mai bună senioară și câte un junior U18 din fiecare țară. Echipa noastră a fost 

formată din: Constantin Lupulescu, Bogdan-Daniel Deac, Mircea-Emilian Pârligras, Andrei Istrățescu, Marius 

Manolache, Vladislav Nevednichy, David Gavrilescu (U18) și Irina Bulmaga. Scor final  37,5 – 26,5 pentru 

Germania. 

• Aprilie – mai Turneele online de șah rapid și blitz ale României. S-au desfășurat calificări în perioada 27 

aprilie – 1 mai, iar în 1 mai și 3 mai finalele. Au participat 1492 de șahiști! Concursul de șah rapid a fost 

câștigat de David Gavrilescu cu 6 puncte de 7 partide, prima jucătoare clasată fiind Corina Peptan cu 4,5 

puncte. Concursul de blitz a fost câștigat de Mihnea Costachi cu 8 puncte din 9 partide, prima jucătoare 

clasată fiind Denisa-Andreea Bucur cu 5,5 puncte din 9 partide. 

• 1 – 7 mai Concursurile Naționale de Șah online masculin și feminin, turnee închise de șah cu câte 16 

participanți. Câștigători Marii Maeștri Internaționali Miron Lucian și Luminița Cosma. Sponsor Fundația 

Superbet care a contribuit la fondul de premiere cu suma de 10.000 lei. 

• 2 mai România – Italia șah rapid la 10 mese cu 6 seniori și 4 juniori, meci tur – retur. Echipa noastră a fost 

formată din Bogdan Deac,  Mircea Pârligras, Andrei Istrățescu, Vlad Jianu, Lucian Miron, Tiberiu Georgescu, 

David Gavrilescu, Mihnea Costachi, Alexandru David, George Stoleriu. Scor final 10,5 – 9,5 pentru România. 

• 8 mai România – Georgia meciul I juniori șah rapid și blitz, fete și băieți, câte 3 juniori în fiecare categorie de 

vârstă U10-U12-U14-U16-U18. Scor final 68 – 52 pentru Georgia. 

• 10 mai România – Georgia meciul II juniori șah rapid și blitz, fete și băieți, câte 3 juniori în fiecare categorie 

de vârstă U10-U12-U14-U16-U18. Scor final 63 – 57 pentru Georgia.   

• 15 mai România – Grecia șah rapid meci feminin tur – retur 6 mese de senioare și 4 mese de junioare. 

Echipa noastră a fost formată din Corina Peptan, Luminița Cosma, Mihaela Sandu, Miruna Lehaci, Irina 

Ionescu, Andreea Năstase, Denisa Bucur, Alessia Ciolacu, Oana Șchiopu, Lia-Alexandra Maria. Scor final 12 

– 8 pentru România.  

• În perioada mai – iunie, FRȘah a aderat la circuitul de turnee al Federației Internaționale FIDE „Checkmate 

coronavirus”, Comisia de Șah online a FRȘah organizând 51 de concursuri de șah rapid și blitz pe 

platformele www.chess.com și www.lichess.org.   

• 30 mai România – Canada șah rapid, meci tur – retur, 5 juniori și 3 junioare. Scor final 10 - 6 pentru România.  

http://www.chess.com/
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• Campionatul Internațional de șah rapid și blitz online al României pe echipe de juniori, 12 – 14 iunie 2020, 

organizat cu sprijinul Clubului Central de Șah București și al Academiei de Șah Hannibal a reunit 99 echipe la 

șah rapid și 88 echipe la blitz, în total 561 participanți din România, Moldova și Ucraina. 

• 26 iunie – 1 iulie Campionatul Național Școlar de Șah „Elisabeta Polihroniade”  

• 11 iulie România – SUA meci de juniori șah rapid tur – retur, câte 3 băieți și 3 fete la categoriile U10-U12-

U14-U16-U18, 30 de sportivi. Scor final: 32,5 – 27,5   

• 25 iulie meci revanșă România – Canada. Scor final: 40,5 – 39,5 

• 17 – 22 august Concurs Național online pentru juniori în vederea selecției pentru Campionatul European 

online de juniori. Au participat 200 de șahiști la grupele de vârstă U12-U14-U16-U18, fete și băieți. 

• August Olimpiada online FIDE, șah rapid, la care au participat 163 de țări. Lotul olimpic online al României a 

fost format din cei mai buni jucători ai țării, în configurația cerută la acest concurs (echipa mixtă masculin, 

feminin, junior, junioară): GM Lupulescu Constantin (FIDE Rapid 2638), GM Pârligras Mircea-Emilian (2602), 

IM/WGM Bulmaga Irina (2351), IM/WGM Peptan Corina (2355), GM Deac Bogdan (2556), WFM Lehaci 

Miruna (1847), GM Miron Costin-Lucian (2467), IM Gavrilescu David (2398), WGM Cosma Luminita (2244), 

WGM Sandu Mihaela (2185), IM Costachi Mihnea (2339), WCM Bucur Denisa-Andreea (1751), Căpitan 

echipă: GM Berescu Alin-Mile.  

Echipa noastră a trecut de faza grupelor în care a fost înscrisă (Divizia 2), terminând pe locul 2 din 10, cu 

șase victorii, un egal și o înfrângere. Primele trei clasate au obținut calificarea în Top Division. România a fost 

repartizată în Grupa C a Top Division pe care a încheiat-o pe locul 4 din 10, după Rusia, Bulgaria și Armenia, 

dar în fața Croației, Angliei, ș.a. Bilanțul obținut în Top Division de către România a fost de 6 victorii și 3 

înfrângeri ceea ce clasează țara noastră pe locurile 16 – 20 la general. 

• 29 august meciul III de juniori România – Canada  Scor final: 45,5 – 34,5. 

• 18 – 20 septembrie  Campionatul European online pentru juniori (12, 14, 16,18 ani), în sistem „hibrid”: 

competiția s-a disputat online (pe www.tornelo.com), dar cei peste 724 de participanți din 39 de țări au jucat 

nu de acasă, ci de la sală (cu zoom și sharescreen), sub supravegherea unui arbitru local (incinta fiind 

monitorizată și de la centrul de organizare, prin webcam). Cele mai bune clasări le-au obținut David 

Gavrilescu (locul 5 la U18) și Filip Magold (locul 7 la U12). 

• 26 octombrie – 1 noiembrie  Campionatul Național de șah „Elisabeta Polihroniade” pentru echipe mixte de 

copii și juniori, șah rapid desfășurat online, au participat 257 sportivi grupați în 57 de echipe mixte la 4 

categorii de vârstă: U8, U10, U12, U14. 

• 31 octombrie – 1 noiembrie  Balcaniada online de juniori, la care au participat 194 de sportivi din 10 țări. 

Rezultatele României au fost următoarele: primul loc pentru echipa de fete și locul al doilea pentru echipa de 

băieți, precum și patru titluri de campion pentru David Gavrilescu B18, Bianca-Alexandra Ciocîrlan F10, 

Alessia-Mihaela Ciolacu F16, Ema Obadă F18. Ceilalți șahiști români medaliați au fost: Filip Magold locul 2 

B12, Robert-Ionuț Creangă locul 3 B14, Antonia Radu locul 2 F10, Miruna-Daria Lehaci locul 3 F16, Denisa-

Andreea Bucur locul 3 F18. 

• 7 noiembrie meci amical online România - Kazakhstan la 12 mese câte 2 băieți și 2 fete grupele U12, U14 și 

U16 ani. S-au jucat câte 2 partide de șah rapid, meciul s-a terminat la egalitate. 

• 20 noiembrie – 3 decembrie, Olimpiada de șah pe echipe pentru persoane cu dizabilități organizată de FIDE. 

Au participat 60 de echipe din 44 de țări, România a participat cu 2 echipe, România 1 a încheiat pe locul 26, 

iar România 2 a încheiat pe locul 40. 
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• 7 - 9 decembrie FIDE Campionatul Mondial Online pentru cadeți și juniori U10-U12-U14-U16-U18, etapa 

continentală (Europa) la care au participat 570 de juniori din 46 de țări. România a participat cu 14 sportivi, 

dintre care doi s-au calificat în faza finală: Ema Obada locul 1 la F16 și Lia-Alexandra Maria locul 2 la F12.  

Au mai fost obținute un loc 5 prin Alessia-Mihaela Ciolacu F16 și un loc 10 prin Robert-Gabriel Sava O10. 

România a obținut a doua performanță pe medalii cu 1 Aur și 1 Bronz, după Rusia.   

• 18 – 20 decembrie  Campionatul European open de blitz online, cu participarea a 323 de jucători din 40 de 

țări. Sportivul român Bogdan Deac, favorit 28, a încheiat calificările pe locul 10 și a acces în faza optimilor, 

unde a fost învins de către Jones Gawain (ENG) cel care a câștigat campionatul.   

• 19 – 21 decembrie  Campionatul European online feminin Cupa Cluburilor, cu participarea a 42 de echipe, 

printre care Arnia Chess IT – locul 4 din 8 în grupa B și Medicina Timișoara – locul 5 din 9 în grupa E. În faza 

superioară s-au calificat primele două clasate în grupe.   

• 19 – 22 decembrie  FIDE Campionatul Mondial Online pentru cadeți și juniori, etapa finală Top 16. 

Reprezentantele României, Ema Obada F16 și Lia-Alexandra Maria F12 au obținut în primul tur un rezultat de 

1-1, ambele fiind eliminate la partide blitz de departajare.   

• 23 – 28 decembrie sesiune de pregătire cu loturile de juniori, la care participă 42 de juniori pe 3 grupe de 

vârstă. 

 

Mai multe dintre competițile de mai sus au fost transmise video live pe pagina de Facebook a FRȘah cu comentatori 

și invitați, ceea ce a creat un mare interes și o buna promovare a șahului. 

 

Din 10 august a fost reluată activitatea șahistă la tablă, respectând desigur toate cerințele sanitare de prevenire a 

răspândirii pandemiei COVID-19. Începând cu luna august s-au desfășurat următoarele acțiuni șahiste la tablă din 

calendarul intern: 

 

a) Cantonament de pregătire juniori mici Școala Marilor Maestri, 23 – 29 august, Eforie Nord, cu participarea a 

53 juniori mici și 8 lectori antrenori și mari maeștri. 

b) Campionatele Naționale pe echipe la șah rapid și blitz, 11-12 septembrie, Snagov, județul Ilfov. Au 

participat 25 de formații masculine și 10 feminine. Echipele campioane: la șah rapid masculin Clubul de Șah 

al Municipiului Baia Mare, iar la feminin CS Arnia Chess IT; la blitz masculin CSComunal Ghiroda și Giarmata 

Vii, iar la feminin CS Dinamo București. 

c) Campionatele Naţionale pe echipe – Superliga, 13 – 17 septembrie, Snagov. Au participat 9 formații 

masculine și 8 feminine. Echipele campioane au fost atât la masculin cât și la feminin ale CS Studențesc 

Medicina Timișoara. 

d) Campionatului Naţional de șah pe echipe – Divizia A, s-a desfășurat în perioada 21 -25 septembrie 
la Pecica, județul Arad. Au participat 5 echipe, concursul a fost câștigat de echipa CSU Târgoviște, care 
promovează în Superliga ediția 2021. 

e) Campionatele Naționale pe echipe de seniori Divizia B ediția 2020, au avut loc astfel: Vaslui în perioada 
2-4 octombrie, au participat 8 echipe, a promovat în Divizia A ediția 2021 CS Sergentul Vaslui; București 9-11 
octombrie, au participat 14 echipe, a promovat CSU „A.S.E.” București, Cluj-Napoca 9-11 octombrie, au 
participat 11 echipe, a promovat LPS Satu Mare.  

f) Campionatele Naționale de dezlegări pentru seniori s-au desfășurat sâmbătă 28 noiembrie la București, în 
sala „Nadia Comăneci” din cadrul clădirii Ministerului Tineretului și Sportului. Au fost 11 participanți la open, 
învingător Mihai Ștefan, legitimat la CSU Ploiești, și 7 participante la feminin, învingătoare Irina-Luiza Marin, 
legitimată la Clubul Central de Șah București. Organizator și arbitru al Campionatului de dezlegări Dinu-Ioan 
Nicula. 
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Participarea şahiştilor români la competiţiile oficiale internaţionale: 

 

Campionatul Uniunii Europene de șah pentru copii și cadeți la categoriile U8, U10, U12 și U14 desfășurat în 

Republica Cehă, Kouty nad Desnou, perioada 14 – 22 august. Au participat 103 jucători din 9 țări, iar România a 

obținut 2 medalii astfel: argint prin Andrei Negrean B10 (legitimat la Clubul Central de Șah București) și bronz prin 

Teodor-Cosmin Nedelcu B14 (legitimat la SCM Gloria Buzău). 

 
 

Pe 14 noiembrie 2020 a avut loc Adunarea Generală Ordinară în sistem online care a aprobat: Raportul de activitate 
al FRȘah pe 2019, Bilanțul contabil și Raportul cenzorilor și Bugetul de venituri și cheltuieli  al FRȘah pe 2020. 
 
În finalul anului, în ziua de 2 decembrie, prin intermediul platformei ZOOM a avut loc şedinţa Colegiului Central de 
Arbitri, Preşedinte Arbitru Internaţional Sebastian Volcinsche, iar în ziua de 10 decembrie a avut loc tot pe ZOOM 
şedinţa Colegiului Central de Antrenori, Preşedinte Antrenor Emerit Maestru Internaţional Mircea Pavlov. 
 
În zilele de 26 februarie – 2 martie a avut loc al 90-lea Congres FIDE în Abu-Dhabi, Emiratele Arabe Unite, la care a 
participat Ion-Şerban Dobronăuţeanu, delegat FRŞah. 
 
În data de 7 iulie s-a organizat webinarul “Alături de copiii noștri către performanță în șah”, 7 iulie 2020, susținut de 
Alina Gherghisan dr. în psihologie sportivă, psiholog în cadrul COSR. 
 
În cursul anului, au activat în cadrul comisiilor FIDE în întâlnirile online Vladimir Danilov, membru în Comisia de 
Evenimente, Ion-Șerban Dobronăuțeanu membru în Comisia de Șah și Educație, Dorian-Ciprian David membru în 
Comisia Medicală.   
 
Reprezentantul FRŞah, Ion-Şerban Dobronăuţeanu, a participat în data de 6 decembrie la Adunarea Generală 
(online) a Federaţiei Internaţionale de Şah FIDE şi la lucrările mai multor comisii ale FIDE.  
 
În data de 19 decembrie, reprezentantul FRŞah, Ion-Şerban Dobronăuţeanu a participat la Adunarea Generală 
(online) a Federaţiei Europene de Şah ECU, unde, în calitate de Trezorier ECU a prezentat Raportul financiar pe anul 
2019.  
 

 
Activitatea Colegiului Central de Antrenori 
În anul 2020 componenţa Colegiului  Central de Antrenori a fost: antrenor emerit Mircea Pavlov- Președinte, antrenor 
maestru Nicolae Petre Grigore-Secretar și membri: antrenor emerit Valentin Stoica, antrenor emerit Ovidiu Foișor, 
antrenor senior Gabriel Mateuță , antrenor FIDE  Cătălin Ardelean și antrenor FIDE Alin Berescu. Având în vedere 
bunele rezultate obţinute în activitate de Petre Nad Titus, i s-a solicitat şi opinia acestuia în unele probleme de 
activitate ale colegiului. 
A fost organizat un cantonament de pregătire desfășurat online în luna decembrie cu 3 grupe de juniori, lectori MM 
Constantin Lupulescu, MM Luminița Cosma, MI Nad-Titus Petre.  
 
  
Colegiul Central de Arbitri În anul 2020 Colegiul Central de Arbitri a funcționat ca organ de lucru consultativ al 
Consiliului Director al Federației Române de Șah și a avut următoarea componență: IA Volcinsche Sebastian -
Președinte, IA Nicula Dinu-Ioan - Ofițer FIDE, IA Chirilă Radu-Cătălin- Secretar pe calendar intern și internațional, 
FA Gîlea Lucian - Secretar pe probleme de regulamente, IA Dombi Rudolf – membru, IA Slabu Nistor – membru și 
IA Furcă Andrei – membru. Colegiul Central de Arbitri a consultat organizatorii competițiilor organizate de Federația 
Română de Șah în vederea stabilirii brigăzilor de arbitri pentru aceste competiții. La 31 decembrie 2020 sunt legitimați 
522 arbitri, din care 167 arbitri au licenţă FIDE. În anul 2020 au fost activi (cei care au plătit viza anuală) 81 arbitri, s-a 
legitimat 1 arbitru și a obținut titlul de Arbitru FIDE Didiliuc Dariana Gabriela. Avem 5 arbitri Naționali, 14 Arbitri FIDE 
și 18 Arbitri Internaționali 
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ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ – raport transmis de SIM Miron Sferle 

 

I. SITUAȚIA JUCĂTORILOR DE ȘAH PRIN CORESPONDENȚĂ. 
1. Numărul de jucători care practică șahul prin corespondență. Numărul de jucători români activi înregistrați 

la data de 01.01.2020 în lista I.C.C.F. a fost de 121, iar la 31.12.2020 lista noastră număra 125 jucători.   
2.Abateri și sancțiuni în anul 2020. 
La fel ca în 2019 în 2020 am avut un singur jucător suspendat de către ICCF, Budeanu Paul, pentru 

retragere „în tăcere” din trei concursuri. Pe plan intern CCSC nu a aplicat sancțiuni. 
3.Arbitrajul și organizarea concursurilor de șah. Arbitrajul a fost organizat de arbitri români la competițiile 

interne din calendar, în campionatul național, cupă, etc. Iar în concursurile din calendarul I.C.C.F. arbitrajul a fost 
asigurat de arbitri străini. 

 
II. PARTICIPĂRI ȘI REZULTATE INTERNAȚIONALE 
1. Echipele naționale 
La fel ca în anii anteriori România a participat la principalele competiții pe echipe organizate sub egida 

I.C.C.F. Iată o scurtă prezentare a acestora. 

1.1. Olimpiada masculină, ediția a XXII-a – preliminarii, este în plină desfășurare. România joacă 
în secțiunea 3 cu următoarea echipă: IM Gheorghe Pepene 4p/8 partide, IM Iulian Taras 4,5/8, IM Cristian 
Câmpian 3/6 (căpitan de echipă), CCM Adrian Ion Tofan 4/7, IM Constantin Enescu 4/7, CCM Tudo r 
Ristea 3/6. Cu +3 la sfârșitul anului și 12 partide neterminate echipa noastră își păstrează intacte șansele 
de calificare în finala olimpică.  

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 
noului sistem, TBS (Triple Block System), nefiind permise întreruperile sub niciun motiv. În aceste condiții 
prima ediție a început la 01.02.2020, cu doar 15 echipe, la 20 mese, câte 2 partide. România a jucat cu 
Olanda, așa-numitele sferturi, și a reușit să câștige cu 22-18, calificându-se în semifinale. Merită 
nominalizată și echipa care a reușit această performanță: M. Sferle 1p/2 partide, C. Epure 1p, I. Taras 1p, 
A.Pantazi 1p, S. Ciucurel 1p, S. Lakatos 1p, A. Tofan 1,5p, C. Enescu 1p, I. Necula 1p, T. Ristea 1p, D. 
Volovici 1p, C. Matei 1p, D. Bobârnac 1p, I. Rotaru 0,5p, M. Băluțescu 2p, S. Andreica 2p, P. Mihai 1,5p, 
E. Mihai (A. Țoca) 1p, O. Marțiș 1p, C. Vasile 0.5p. Semifinalele acestei competiții au început pe 
15.10.2020 și se vor încheia pe 13.08.2021. Romania a fost repartizată în grupă cu puternicele echipe ale 
Germaniei și Italiei, obiectivul fiind calificarea în finală, unde am putea întâlni o altă forță a s ahcor-ului 
mondial, Rusia. Scorurile momentului sunt promițătoare: Romania -Germania 14-12 și Romania-Italia 13-
13, dar mai sunt destule partide neîncheiate.    

1.3. Cupa Latină Mondială ed. 3. La această ediție au participat 17 echipe din Europa, America de 
sud și America Latină. Romania și-a încheiat toate partidele și ocupă în prezent locul 2 cu un punctaj total de 
57,5 puncte. Putem fi depașiți de Italia numai dacă Italia câștigă partida cu Belgia, singura rămasă 
neterminată. Iată și rezultatele jucătorilor noștri, în ordinea meselor, SIM M. Sferle 7,5p, IM A. Pantazi 9p, IM 
C. Câmpian 9,5p, CCM I. Necula 10,5, CCM A. Tofan 10,5, CCM T. Ristea 11p. Merită subliniată 
comportarea foarte bună a celor trei jucători, Iulian Necula, Adrian-Ion Tofan și Tudor Ristea, fiecare având 
câte o normă de maestru internațional ICCF.  

 1.4. La Cupa Dunării (Memorialul Paul Darmogray), ed. a 6-a, echipa noastră are o comportare sub 
așteptări, locul 8 din 13, cu 2 partide neterminate. Iată și rezultatele individuale ale jucătorilor noștri: IM I. 
Taras 6,5/12, IM C. Câmpian 5/11, CCM I. Necula 5,5/11, CCM T. Ristea 6,5/12, IM M. Zărnescu 6/12, 
CCM I. Bucșa 5,5/12. 

 
2.Turnee internaționale organizate de C.C.S.C. împreună cu F.R.Șah 
În cursul anului 2020 s-au încheiat turneele invitaționale dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri din 1 

Decembrie 1918, astfel: 
- Turneul internațional România 100 – Sectiunea A, cat. 9, 6 jucători străini și 7 români. Această 

secțiune a fost câștigată de IM Ștefan Lakatos cu 7p din 12 partide, SB=38,50, la egalitate perfectă cu SIM Sergey 
Igorevich Galanov (Rusia). Cu această ocazie maestrul clujean a realizat și norma de ICCF SIM. Pe locul 3 s-a situat 
SIM Marko Coklin (Slovenia) 7p, SB=38,25, urmat de un grup de 7 jucători, toți cu 6,5p și SB=35,75, dintre care 
amintim pe IM Iulian Taras, SIM Mihai Florea, IM Gh. Pepene, SIM C.I. Epure.  

- Turneul internațional România 100 – Sectiunea B, cat. 6, 9 jucători străini și 6 români. Și această 
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secțiune a fost câștigată de doi jucători la egalitate perfectă: CCM Ioan Bucșa și SIM Tadeusz Baranowski (POL) 
7,5p, SB=52.25. Locul 3 i-a revenit CCM Tudor Ristea cu 7,5p, SB=52,00. Pe locurile 4-6 s-au clasat SIM Cornel 
Matei, SIM Octavian Moise și CCM Ruben Perez Rodiguez (Cuba) cu 7,5p și SB=51,75. Ceilalți jucători români din 
această secțiune au fost CCM Mihail Goangă Băluțescu cu 7p și MN Mihai Baltă cu 6p. 

- Turneul internațional România 100 – Sectiunea C, cat. 4, 7 jucători străini și 6 români. Chiar dacă 
mai sunt 2 partide neîncheiate, rezultaele acestora sunt previzibile, și se poate afirma că podiumul va arăta astfel: 
1.CCM Nikolay Gennadiewich Yanushevsky (Belarus) 8p și normă de IM 2.CCM Dorin Bobârnac 7p 3.CCM 
Sebastian Andreica-Navruc 6,5p. Amintim și rezultatele celorlalți jucători români din această secțiune: CCM Vasile 
Tudor 6p, CCE Nicolae Achim 5,5p, CCM Dan Petre Geană 5,5p și CCE Marius Horvath 5p. 

- Memorialul Valer Vasile Demian organizat de CCSC împreună cu IM Valer-Eugen Demian din 
Canada, familia Demian oferă și un fond de premiere de minimum 2000 USD. Data de start a fost stabilită pe 
15.12.2020, 15 Decembrie 1934 fiind data nașterii cunoscutului maestru arădean, ICCF-IM Valer Vasile Demian, 
decedat în 16 noiembrie 2018. Pregătirile acestei competiții nu au fost ușoare, am avut peste 100 de înscrieri. În final 
au fost reținuți 90 de jucători din 34 de țări, dintre care 28 români, distribuiți pe 6 secțiuni, toate cu norme 
internaționale. Amănunte din această interesantă competiție vor fi incluse în raportul anului viitor. 

 
3.Principalele participări individuale 
Doar trei rezultate individuale merită evidențiate: 

         SIM Epure Cristian-Ion a încheiat Finala European Individual Championship, ed. 70, finală poștală, pe locul 4 
cu 9p (4 victorii și 10 remize), fiind singurul jucător roman de nivel înalt care mai joacă și prin poștă. 
 IM Marius Zărnescu a câștigat o grupă semifinală a ICCF Veterans World Cup ed.10 și astfel s-a calificat în 
finală. In plus a obținut și prima sa normă de ICCF SIM. 

IM Gheorghe Pepene joacă în Finala European Individual Championship, ed. 72, și are 6,5p din 13, 3 partide 
fiind neterminate. 
 

4.Champions League, pe echipe   
În anul 2020 a continuat ediția a VIII-a a cunoscutei competiții pe echipe, Champions League, în structura 
organizatorică cu trei divizii. Chimia Rm. Vâlcea joacă în divizia A cu o echipă puternică formată din IM A. Pantazi, 
SIM M. Florea, GM C. Voiculescu și CCM I. Necula, căpitan de echipă T. Aniniș. În divizia B sunt trei echipe: 
ELIDOR (T: Ristea, E. Cziko, E. Stănilă, M. Botezatu), CAISSA BOYS (I. Taras, A. Tofan, I. Bucșa, S. Andreica-
Navruc) și CSM Cluj-Napoca 1 (S. Lakatos, M. Băluțescu, J. Helmer, D. Geană). Dintre cele trei echipe din divizia B 
doar Caissa Boys are speranțe de promovare, celelalte două luptă să nu retrogradeze. Nu voi intra în amănunte 
deoarece sunt încă destule partide în desfășurare. Avem două echipe și în divizia C: ENERGY CAMERON 
CAMPINA (M. Bucur, L. Neagu, R. Oprișor, N. Achim) și CSM Cluj-Napoca 2 (D. Bobârnac, L. Agachi, F. Sabin și 
O. Marțiș).  
 

5.Meciuri amicale interțări            
- Meciul amical România-Italia, cu startul pe 1 decembrie 2018, cu meciuri duble la 100 de mese, a fost 

câștigat de Romania cu un scor categoric, 114-94, 2 partide fiind anulate. 
- Amicalul Romania–Cehia, la 32 de mese, a fost câștigat de Romania cu 34-30. 
- În amicalul Romania-Germania, cu startul în 30 sept. 2019, la 50 de mese, scorul este favorabil 

Germaniei cu 48,5-44,5, 7 partide fiind neîncheiate. 
- Alte trei amicale cu start în cursul anului 2020 sunt în plină desfășurare: Romania-Suedia 23-17, 20 

neîncheiate, Romania-Finlanda 4-2, 34 partide neîncheiate, Indonezia-Romania 10-4, rezultat surpriză, 
26 partide neîncheiate. 

-  
6.Titluri internaționale obținute în 2020 
În cursul anului 2020 au fost obținute următoarele 15 titluri: 9 titluri CCM (CC Master) Sebastian Andreica-

Navruc, Dorin Bobârnac, Eduard Cziko, Dan-Petre Geană, Janos Helmer, Partenie Mihai, Stelian Ploscaru, Ioan 
Pop-Rușavăț și Marian Tudorache; 6 titluri de CCE (CC Expert): Nicolae Achim, Mircea Bucur, Sorin Crețu, Marius 
Horvath, Octavian Mihai Marțiș și Nicolae Nicolaescu. 

 
III. COMPETIȚII INTERNE 

Finala CN 57 care a avut startul în 5 mai 2019 mai are încă 7 partide în desfășurare.  
La Finala CN 58 cu startul în 16 martie 2020 participă 11 jucători, dintre care remarcăm pe SIM Cristian-Ion Epure, 
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SIM Liviu Neagu, IM Adrian Pantazi și IM Constantin Enescu. 
În cursul anului 2020 s-au încheiat semifinalele CN 59 și CN 60 și sunt în desfășurare semifinalele CN 61, cu 29 
jucători repartizați în 4 grupe. În consecință în anul 2021 vor avea startul două finale, CNF 59 și CNF 60, precum și 
semifinalele CN 62. 
Pentru CNF 59 sunt calificați următorii jucători: 1.Bucșa Ioan 2.Nicolaescu Nicolae 3.Agachi Laurentiu 4.Rotaru Ion 
5.Țicleanu Stefan  6.Popescu-Rușavăț Ioan.  
Pentru CNF 60 sunt calificați: 1.Gavrilețeanu Lucian 2.Ploscaru Stelian 3.Radu Valentin 4.Grecu Nicola 5.Marțiș 
Octavian 6.Dămăceanu Romulus 7.Andreica-Navruc Sebastian 8.Rotaru Ion 9.Nicolaescu Nicolae. 
 Cupa României, ed. 29, a avut startul pe 30 iunie 2020. Acest concurs este considerat și ca fiind Memorialul 
Ladislau Redlinger ca omagiu adus CM Ladislau Redlinger, decedat in 24 august 2018 la vârsta de 97 de ani. A 
jucat mult in perioada jocului postal, calificandu-se pentru trei finale de CN, pentru cateva finale de Cupa Romaniei 
precum si alte turnee organizate la nivel national. Dar a jucat chiar si prin internet pe serverul ICCF, cu o nestinsă 
pasiune până in ultimele clipe. 
 Ultimul concurs organizat în anul 2020 a fost Campionatul pentru veterani (jucători peste 60 de ani), ediția 
a 5-a, data de start 15 august 2020. Întâlnim aici jucători cunoscuți din șahul la masă: maestrul FIDE Vasile 
Constantin, maeștrii Teodor Pranițchi, Ioan Popescu-Rușavăț, Partenie Mihai și Ion Rotaru. 

 
IV.Colaborarea cu FRȘah și cu ICCF. 
Deși CCSC nu are desemnat un președinte putem spune că am avut o bună colaborare cu FRȘah prin e-

mail și telefon. Iar colaborarea cu Federația internațională (I.C.C.F.) a fost asigurată de Sebastian Andreica-Navruc 
și de subsemnatul, Miron Sferle, Responsabil organizare turnee. 

 
            CALENDARUL COMPETIȚIONAL PE ANUL 2021: Propuneri 

- CNF 59 – 15 februarie 2021 
- CN 62 semifinale – 15 mai 2021 
- CNF 60 – 15 sept. 2021 
- Amicale intertari : vor fi stabilite pe parcursul anului 2021 
- Mem. Gh. Rotariu – 15 dec. 2021. 
- Participare la competitiile organizate de ICCF: Camp. European pe echipe  
- Participare la turnee individuale, etc. 
 
 

Compoziţie şahistă şi dezlegări – Președinte Paul Răican 

Comisia Centrală de Compoziţie Şahistă a avut următoarele linii principale în activitatea sa din 2020, an 
puternic marcat de restricțiile determinate de pandemia Covid-19: 

 
- desfășurarea, după o întrerupere de peste 15 ani, a Campionatului Național de compoziție șahistă – primirea 
problemelor, transmiterea spre jurizare către arbitrii de peste hotare (Paz Einat, Kjell Widlert, Marco Bonavoglia și 
Valerio Agostini) și omologarea rezultatelor (director concurs: Dinu-Ioan Nicula); campioni naționali – masculin: Mihaiu 
Cioflâncă (2#, ajutoare), Valeriu Petrovici (3#, n#, inverse, retro), Mihai Neghină (studii), Eric Huber (feerice); feminin: 
Irina-Luiza Marin (ajutoare); 
-acordarea de noi titluri și categorii de clasificare pentru compoziție și dezlegări, pe baza rezultatelor de la 
Campionatele naționale de compoziție și dezlegări, precum și a participării la concursuri organizate de reviste de 
peste hotare; 
- pregătirea și editarea numărului 5 al revistei „Componist-Buletin Problemistic”, de către Dinu-Ioan Nicula și Valeriu 
Petrovici; 
- sprijinirea organizării finalelor C.N. seniori/senioare la dezlegări (București, MTS - sala „Nadia Comăneci”, arbitru-
şef: Dinu-Ioan Nicula), singurele finale individuale de șah desfășurate în anul 2020; campioni: Mihai Ștefan (CSU 
Ploiești) și Irina-Luiza Marin (Clubul  Central de Șah); locul 1 la veterani: Valeriu Petrovici și Irina-Luiza Marin; 
- coordonarea  de către Paul Răican, căpitanul echipei naționale, a participărilor românești la Campionatul Mondial de 
compoziție șahistă pe echipe (WCCT 11), care se va încheia în anul 2021; 
- acordarea de asistenţă pentru desfășurarea ISC 2020, organizat la Cluj-Napoca de către clubul Napocensis Şah 
Activ din localitate (președinte: Ioan I. Pop); 
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- asigurarea prezenţei rubricii de compoziţie şahistă şi dezlegări în paginile revistei „Şah” (director: Mircea Pavlov), 
prin articole semnate de către Dinu-Ioan Nicula, precum şi în „Buletinul Intern al FRŞah”, ca şi pe site-ul 
www.frsah.ro; 
- aniversarea/comemorarea unor figuri marcante ale problemisticii româneşti; 
 În cadrul Congresului Mondial de compoziție șahistă (WCCC), desfășurat online, Dinu-Ioan Nicula a condus 
lucrările Comisiei de Clasificări, al cărei președinte este. Cu această ocazie, s-au organizat tradiționalele concursuri 
de compoziție Trofeul Tzuica (arbitri: Eric Huber, Vlaicu Crișan) și Trofeul Murfatlar (arbitru: Paul Răican). 

Pe plan publicistic, a continuat apariția revistei problemistice tulcene în limba franceză „Quartz” (editor: Paul 
Răican). 
 

Comisia de legitimări, transferări, clasificări sportive şi rating 

 Numărul jucătorilor posesori de rating Elo a crescut în cursul anului 2020 de la 4425 la 4506. 

 Pe plan intern, numărul jucătorilor legitimaţi a crescut de la 20.652 (la 1 ianuarie 2020) la 21.298 (la finele anului 

2020). La fiecare două luni, s-au întocmit calculaţiile competiţiilor omologate, pentru editarea listelor rating CIV. 

 

Comisia Organizatorilor de competiţii – Președinte Elena Cristian 

 

În anul 2020 datorita epidemiei de COVID 19 majoritatea competitiilor s-au desfășurat online. 
Din luna septembrie s-a reușit  organizarea, în condiții speciale, a Campionatelor Naționale pe echipe de seniori; 
Campionatele Naționale de șah rapid, Superliga, Diviziile A și B, precum și Campionatul Național de dezlegări, fără a 
se inregistra probleme legate de pandemie. 
Organizarea acestor campionate (la masa de joc) precum și a concursurilor private (în numar destul de mic) în condiții 
de pandemie a fost o adevarată provocare pentru organizatori. 
Comisia de competiții apreciază eforturile depuse de organizatori atât la organizarea turneelor online cât și la cele 
organizate la masa de joc. 

   
     Comisia șah online -– Președinte Marian Tudorache 
 
Spre deosebire de șahul prin corespondență, care are un server special, în țahul jucat online în timp real  
(cel mai des specificat prin termenul “Live”) nu exista un server capabil să satisfacă cerințele actuale în totalitate. 
FIDE Arena a trecut printr-un proces de reorientare și oricum nu oferea organizatorilor individuali posibilități de 
organizare competiții în mod direct. 
Ca președinte al Comisiei, având și experiența vastă acumulată, m-am orientat spre serverele cele mai populare, care 
au oferit atât jucătorilor legitimați ai Federației Române de Șah, cât și tuturor iubitorilor șahului din România, un acces 
fără costuri de abonament. 
În principal, competițiile au fost organizate pe Chess.com și Lichess.org. Au mai fost folosite Playchess.com și 
Tornelo.com. 
Competiții individuale 
 1. Incă din debutul anului, a fost demarat un Grand Prix în clubul Romania Chess Federation                                      
( https://www.chess.com/club/romania-chess-federation ) de pe Chess.com. O competiție individuală de 
anduranță, care a durat tot anul și a cuprins 103 etape. S-a jucat Bullet, Blitz și Rapid atât în varianta de șah normală 
cât și cea Random (Chess 960). Cu un sistem inovator, în care jucătorii punctau în clasament, exact punctele obținute 
în fiecare turneu dar multiplicate cu un coeficient, în funcție de timpul de control la care s-a jucat și menținând un 
echilibru prin programarea unui număr de runde mare la cadențele mici, și mic la cadențele mari (care aveau acest 
coeficient mai ridicat), Grand Prix-ul a avut 489 jucători care au înscris puncte. 
La final, câștigatorul a fost d-l Liviu Achirei (Iași).  
Trebuie menționată aici, munca imensă depusă de d-na Monica Topîrcean din Sibiu, care s-a ocupat de introducerea 
și menținerea rezultatelor la zi în clasamentul Grand Prix.  
Arbitrii: Marian Tudorache (Moreni), Monica Topîrcean (Sibiu). 
Prin contribuția unui sponsor, care a dorit să rămână anonim, au fost acordate premii, constând în medalii, șahuri de 
voiaj, trofeu câsștigatorul absolut și diplome.  
 
 2. Odată cu apariția pandemiei, jocul de șah practic (la tablă) s-a mutat pe teritoriul online. 

https://www.chess.com/club/romania-chess-federation
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Federația Română de Șah a reacționat rapid și a aprobat (Hotărârea nr. 22/22.04.2020, a Consiliului Director  FRȘah) 
o primă competiție online (o premieră), foarte reușită, desfășurată pe Chess.com în același club Romania Chess 
Federation, intitulată “Turneele de Șah Online ale României” ediția I, la două secțiuni: Rapid și Blitz.  
Preliminariile și finalele competiției au reușit să adune un număr impresionant de înscrieri: 1492. 
Pe data de 1 mai 2020, a avut loc finala turneului Rapid 10m+ 2s, sistem elvețian 7 runde, cu 45 participanți. 
Câștigătorul turneului a fost IM David Gavrilescu 6,0 pct. Pe locul 2 s-a clasat CM Sebastian-Ionut Pavel 5,5 pct. 
Locurile 3- 6 toți cu câte 5,0 pct. (departajarea s-a făcut la Sonneborn Berger):  
FM Alexandru-Ovidiu Stanciu, FM George Stoleriu, FM Mihnea-Ionuț Ognean, CM Mihai-Vlad Ciorîcă. 
La feminin IM/WGM Corina Isabela Peptan a fost prima clasată (locul 9 in clasamentul general) cu  4,5 pct. 
Primii trei clasați atât Open cât și feminin au primit diplome format electronic iar 21 de jucători au beneficiat de 
achitarea taxei (de către FRȘah) la Campionatul European Online de Șah Rapid. 
Finala Blitz 3m+2s programată pe data de 3 mai 2020, a fost întreruptă după 5 runde, din cauza unei probleme 
majore la serverul de joc și nu a putut fi reluată. Reprogramata pe 6 mai 2020, a reunit 76 jucători. Dupa cele 9 runde 
sistem elvețian, câștigător al turneului a fost IM Mihnea Costachi 8,0 pct. Locurile 2 și 3 departajate  la Sonneborn 
Berger au fost ocupate în ordine de: CM Vlad-George Zubcu 7,0 pct și FM Cristian-Clement Daianu 7,0 pct.  
Prima clasată dintre fete (locul 17 în clasamentul general) WCM Denisa-Andreea Bucur. 
Director turneu: Ion Șerban Dobronăuțeanu       Arbitri: Sebastian Volcinsche, Marian Tudorache. 
Comisia de Apel: Ion Șerban Dobronăuțeanu, Lucian Jugaru, Ciprian-Valentin Pirvu.  
 
3. Comisia Șah Online a aderat la proiectul FIDE “Checkmate Coronavirus”, organizând un număr de 48 turnee 
(Bullet, Blitz, Rapid) în perioada 21 mai - 16 iunie 2020. Participarea a fost numeroasă, cu destui jucători, care au 
obținut prin tragere la sorți, premii sau suveniruri acordate de FIDE. 
Responsabil cu programarea și transmiterea la FIDE a rezultatelor, Marian Tudorache. 
Echipe 
Pe același server Chess.com pe toata durata anului, Romania Chess Federation a participat la trei competiții pe 
echipe de tip Open, deschise tuturor iubitorilor șahului. În aceste competiții se joacă la un număr nelimitat de mese, 
dictat de echipa care prezintă mai puțini jucători. 
1. În cea mai importantă competiție, organizată chiar de Chess.com, la ediția inaugurală “Nations League”, România 
a reușit să devină campioană după o finală dificilă cu Kazakhstan.  
A fost un parcurs bun, cu victorii pe linie împotriva Greciei, Braziliei, Angliei, Statelor Unite, Argentinei, Poloniei și 
Kazakhstanului pe care aveam să îl învingem și în finală. Căpitanul echipei: Marian Tudorache. 
 2. O altă competiție cu rezultate bune a fost “Live Chess European League”. România este una dintre cele 17 țări 
fondatoare ale competiției. 
În prima jumătate a anului 2020 (2 februarie - 10 mai) a avut loc Sezonul 1. Campioană echipa Rusiei, urmată de 
Ucraina și Serbia. România a participat alături de aceste echipe în prima divizie și a încheiat pe un merituos loc 4. 
Sezonul 2 al acestei competiții, s-a desfășurat între 5 iulie și 13 decembrie 2020. Echipa Rusiei a păstrat titlul, fiind 
urmată de Serbia și România în progres față de ediția anterioară. Capitanul echipei: Ciprian- Valentin Pîrvu. Director 
de turneu și arbitru al acestei competiții: Marian Tudorache. 
 3. Cea de a treia competiție pentru echipe, una cu caracter amical de pregătire, “Live Clubs Olympiad” a adus alte 
prezențe constante pe podium ale României. 
În prima ediție, locul 1 la amatori și locul 2 la secțiunea Olimpică (10 mese). In a doua ediție, locul 3  la ambele 
secțiuni. Căpitanul echipei: Ciprian-Valentin Pîrvu. 
Colaborări sau arbitraj - Concursul național online pentru Juniori 17-22 august 2020 
Marian Tudorache (arbitraj și control statistic privind cazuri suspecte Fair Play). 
-Inițierea activității “Șah Club Oradea” pe platforma Chess.com  la solicitarea d-lui Ioan Fleisz. 
 
Propuneri 
Revizuirea Comisiei Șah Online, deoarece practic membrii sunt inactivi. Aș vrea să propun două persoane, jucători 
legitimați la FRȘah și buni cunoscători ai organizării evenimentelor online: Monica Topîrcean (Sibiu) și 
Ciprian-Valentin Pîrvu (Brașov) 
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Comisia de presă – Președinte Ștefan Baciu 
 
2020 a fost un an foarte bun, din perspectiva reflectării șahului în presa din România. 

Televiziunea, radioul, agențiile de presă, exemplul cel mai bun este  AGENȚIA NAȚIONALĂ DE PRESĂ – 
AGERPRES, ziarele, revistele, dar în mod special în mediul online, cu precădere în social media, au fost  
înregistrate salturi spectaculoase. 

În planul foarte vizibil al televiziunilor este de remarcat noua serie de episoade ale emisiunii Strategie în Alb și 
Negru de la Realitatea PLUS TV. Aici, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, după ora 10.00, în fiecare episod vin 
oameni reprezentativi din fenomenul șahului românesc. Realizatoarea Arina Delcea anunță cele mai noi știri, spune 
povestea de viață a unui mare campion mondial, face un interviu interesant cu un invitat ce prezintă o temă pentru 
șahiștii începători, dar și o problemă de dezlegat pentru avansați, iar în săptămâna următoare, Delia Duca oferă 
soluția problemei. TVR a transmis numeroase știri despre competițiile de șah online în cadrul știrilor sportive, precum 
și emisiunea “Șah Mat la TVR1” difuzată în prima parte a anului 2020, în realizarea lui Ciprian Crețescu. 
Radio România Actualități oferă, prin Ștefan Baciu, informații interesante. Tot el susține o rubrică săptămânală în 
publicația online Pallas Athena – Chess Corporate | cultură, șah și business ce se poate accesa cu ușurință la adresa 
sah-corporate.ro. Aici au fost publicate anul trecut știri despre șahul românesc și internațional la două, trei zile. 
Au apărut numeroase articole în presa scrisă sau online, de menționat seria de articole din Gazeta Sporturilor (ediția 
print), inclusiv un amplu interviu cu Vicepreședintele FRȘah, Vladimir Danilov. 
Site-ul www.frsah.ro actualizat permanent de către Victor Marin și care prezintă anunțurile oficiale ale FRȘah, pagina 
de facebook a FRȘah administrată de Aristotel Bunescu cu postări în general zilnice. 
  

Apariții publicistice: “Revista ȘAH” prin îngrijirea și dedicarea maestrului Mircea Pavlov cu sprijinul lui Dorin Șerdean, 
cărțile publicate în anul 2020 de Ligia Jicman “Repere șahiste timișorene” și “Lugojul Șahist”, precum și Alexandru 
Cornea cu “Am participat la Campionatul Mondial de Veterani din București, noiembrie 2019”, volumul IV “Cursuri de 
Șah - Școala Marilor Maeștri” cu materialele lectorilor Cătălin Ardelean, Constantin Ionescu, Iulia Ionică, coordonator 
Corneliu Pașcalău.  

 

 

Comisia şahul în şcoală, copii, juniori şi tineret – Președinte Vlad Ungureanu 

 

Anul 2020 a fost unul dificil pentru șahul în școală, așa cum probabil a fost în multe domenii. Activitatea s-a 
mutat în mare măsură online, cu plusuri și minusuri, multe dintre concursuri fiind anulate. 

Totuși, în partea a doua a anului, activitatea s-a reluat timid, ceva concursuri cu număr redus de copii. 
Trebuie menționat aici discuțiile cu oficiali de la ECU, FIDE privind activitatea viitoare a șahului în școală, eventuale 
proiecte comune. Dacă ar fi să punctăm trebuie amintită editarea manualului de anul II la sfârșitul anului 2020 și 
pregătirile din decembrie 2020 pentru Conferința Națională a Șahului în Școală cu participare din Franța, Irlanda, 
Anglia, Moldova, România, ECU, FIDE. 

Mulțumiri tuturor care s-au implicat în acest segment al Federației Române de Șah și în special d-lui Ion 
Șerban Dobronăuțeanu pentru susținere permanentă și implicare totală. 
 

 

*** 

 

În concluzie se poate spune că anul 2020 fost un an atipic, dar din punct de vedere al activității și al 
rezultatelor a fost un an bogat. Sperăm ca anul 2021 să fie mult mai bun și să revenim în condiții cât mai normale la 
jocul la tablă, prin scăderea efectelor pandemiei COVID-19! Mulţumim autorităţilor tutelare MTS, MEN şi 
reprezentanţilor acestora, sponsorilor, colaboratorilor şi membrilor activi ai FRŞah, mulţumim tuturor conducătorilor de 
cluburi, organizatorilor, antrenorilor, instructorilor, arbitrilor şi tuturor celorlalţi care, prin munca lor, susțin desfăşurarea 
adecvată a activităţii şahiste din România! 

http://www.frsah.ro/

