
Program privind strategia gi obiectivele propuse pe perioada mandatului

Comunitatea gahisti din lara noastri ;i Federalia RomAni de $ah se afli fali in fali cu

viitorul. imi propun ca, in decurs de patru ani, si imbunitdlim semnificativ recunoaqterea

gahului romAnesc la nivel european qi mondial. in mandatul meu, vreau ca jucitorii romAni

si joace in cAt mai multe turnee puternice de gah acas5, in RomAnia. Vreau totodatd sd aduc

cAt mai mulgi copii ;i tineri in fala tablei de gah.

Printr-un program etapizat si coerent, conceput alituri de minli luminate ale gahului

romAnesc, vom dezvolta gahul romAnesc pe urmitoarele direcfii:

. practicarea gahului de masd;

. competilii de prestigiu european;

. susl inereagahigti lorprofesionigti ;

. dezvoltarea imaginii ;ahului la nivelul societ5lii romAnegti, revolulionAnd

popularizarea evenimentelor de sah.

Principalele obiective pe care mi le propun sunt:

r Triplarea bugetului Federaliei RomAne de $ah fird a cregte taxele
. Cregterea cu 50% numdrul de jucitori legitimali in primii 4 ani de mandat, ajungAnd

Ia 30.000 de jucitori;
. Vrem sd facem gahul al doilea cel mai mediatizat sport dupi fotbal. $ahul meritd sd

devini un sport nalional
. Triplarea numirul de gcoli in care se studiazi gahul ca materie oplionali prin

suslinerea antrenorilor care predau gi prin eliminarea barierelor birocratice care

limiteazi prezenla antrenorilor in ;coli
o Lirgirea bazei de seleclie si crearea unei FABRICI DE TALENTE la nivel de copii;i

juniori
. Dublarea numirul de medalii obpinute de juniorii romini la Campionatele Europene

gi Mondiale
. Dublarea numirul de juniori cu titluri internalionale
o Dublarea numirul de jucitoare de gah cu titluri internalionale
. Transformarea RomAnia in "Capitali a ;ahului european" prin circuitul Grand Prix

Tour $ah RomAnia gi Grand Chess Tour
. in ultimii 8 ani, RomAnia a fost in top 25 mondial. in urmitorii 4 ani vom fi in top 20'



Strategia de relansare a gahului romAnesc in 10 paqi

1. Realizarea circuitului "Grand Prix Tour $ah Rominia"

Organizim un circuit nalional de turnee de gah in cele mai mari orate ale RomAniei' Toate

turneele vor avea fonduri importante de premiere. De asemenea, Federalia va acorda

subvenlii pentru a susline organizatorii acestor etape de Grand Prix, subvenlii care se

vor regisi in fondul de premiere. Circuitul va avea minim 4 etape cu finala care se va

desf5gura la Bucuregti. Etapele de circuit se vor juca in sistem open, iar jucdtorilor de

performanli le vor fi oferite condilii de participare speciale, Fondurile de premiere vor

depi;i 15.000 de euro per etapi, urmAnd ca finala si beneficieze de un fond de premiere

de 25.000 de euro. Tot finala va beneficia gi de wildcards, pentru a le oferi juniorilor ;i

tinerelor talente o rutd rapidi de dezvoltare in RomAnia. Acest proiect susline

performanla la vArf in gahul din RomAnia. impreuni cu Grand Chess Tour, urmlrim pas

cu pas repozilionarea RomAniei drept "Capitali a gahului" in Europa'

2. Program de dezvoltare a iuniorilor pe zone geografice

Implementim un sistem cu B centre zonale de gah in RomAni a, zone care corespund

sistemului Regiunilor de dezvoltare. in fiecare regiune de dezvoltare, Federalia RomAnd

de $ah va delega o persoand care va avea ca principal obiectiv 9i responsabilitate

dezvoltarea gahului in rAndul copiilor prin invdlarea gi practicarea acestuia in 9coli. Ne

propunem sd continudm gi si dezvoltim programul "$ah in ;coli", inceput in anii

precedenfi. Cheia de bolti a reugitei o va reprezenta dezvoltarea gcolii de antrenori la

nivelul de Centre. Pentru Regiunile de dezvoltare in care nu existi seclie de gah la nivelul

CSSR, FR$ah va susline in mod direct crearea acestora. Obiectivul este ca in fiecare

Regiune de Dezvoltare sd existe o seclie de gah la nivelul CSS& unde si dezvoltim baza

de antrenori de gah din Regiune. Antrenorii din cadrul CSSR-urilor vor primi din partea

FR$ah stimulente ;ibazdmateriali (manuale, softuri, seturi de gah, etc.J pentru a preda

gahul in gcolile din oragele mici gi satele Regiunii, Astfel, reu;im si acoperim 9i zonele

defavorizate [orage mai mici, comune, sateJ unde glsirea gi dezvoltarea de talente este

fundamental transformalionali pentru viitorul copiilor. Tot prin intermediul CSSR-urilor

se va organiza un cantonament anual cu tinerele talente din fiecare Regiune' intr-o etapd

de dezvoltare ulterioard, ne propunem si deschidem disculiile cu autoritdlile locale

pentru concesionarea unui teren gi dezvoltarea unui "Templu al $ahului" pe modelul

vechilor cluburi de ;ah, precum cel de la Timigoara (Clubul Medicina), de la Bragov sau

de la Bucuregti (Clubul RATBJ. Ne dorim ca fiecare Regiune si beneficieze de un Club de

gah in gestiunea CSSR in care sd organizdm Olimpiada Sportivi $colari de 9ah [faza
judeleani gi interjudeleani), Cupa grddinilelor, antrenamente gi evenimente sahistice de

sfAr;it de siptdmAnd. Acest proiect adreseazi ldrgirea bazei de s ie gi crearea "fabricii

de talente" in rAndul copiilor gi al juniorilor.



3. Suslinerea performanlei de top la copii 9i iuniori

Federalia RomAni de $ah va crea un program nalional special de susginere a tinerelor

talente de top - ,,Cuibul de $ah". Prin acest program se urmdre;te co-plata costurilor

dezvoltlrii supra-performanlei juniorilor care au potenlial foarte ridicat, iar cluburile 9i

pdrinlii nu-gi permit acoperirea integrali a acestor cheltuieli. in acest sens vom semna

un contract de colaborare cu Fundalia Kasparov pentru a sprijini mai multe stagii de

pregitire in cazul celor mai bine cotali juniori romAni, atAt la fete, cAt 9i la bdiefi. Acest

proiect adreseazi dezvoltarea performanlei de top la nivel de copii 9i juniori'

4. Spriiinul direct al echipelor nafionale

Federalia se va implica direct in asigurareabazei de pregitire profesionalS cu antrenori

de top pentru jucitorii echipelor nalionale gi sprijin pentru participarea la competilii de

vArf (ex. Campionate Europene, Grand Swiss, Gibraltar, AeroflotJ. Un punct important din

cadrul acestui program conline suslinerea gahului feminin gi alinierea la standardele

FIDE. $tim ci jucdtorii i;i doresc foarte mult gi suslinere material5. Una dintre marile lor

probleme este cd veniturile pe care le primesc sunt firi carte de muncd, prin urmare nu

au un viitor asigurat. Vom face demersurile necesare pentru a cregte nivelul de suslinere

pentru jucitorii echipelor nalionale. Acest proiect adreseazi dezvoltarea performanlei

de top la nivel de seniori.

5. Spriiinirea competiliilor nafionale cheie

Sprijinim material 9i logistic competiliile nalionale de tradilie - Superliga, Divizia A,

Divizia B ;i Campionatele nalionale individuale. Cheia de boltd pentru relansarea

competiliilor nalionale o reprezinti atragerea de sponsori. Pentru aceasta va trebui sd

revolulionim strategia gi nivelul de comunicare existent la aceste evenimente ;i sd

ridicim intregul standard al organizirii. Este un proiect care adreseaz6 dezvoltarea

performanlei la nivel de copii gi seniori.

6. Popularizarea;ahului - Grand Chess Tour la Bucureqti

Federalia va face toate eforturile necesare pentru pistrarea organizdrii Grand Chess

Tour la Bucure;ti in fiecare an. Prin intermediul unei strategii de promovare, readucem

gahul romAnesc pe agenda mass-media tradilionale fpresi scrisi, tv, radio) 9i in mediul

digital. Totodati, aplicim pentru oblinerea unor wildcarduri pentru participarea

jucdtorilor romAni la cele mai galonate competilii din lume. Acest proiect are ca scop sd

sporeasci interesul pentru practicarea gahului la nivelul societelii 9i sd lirgeasci baza de

seleclie pentru performanle, atat in rAndul copiilor, cAt 9i al seniorilor. impreund cu



Grand Prix $ah RomAnia, urmirim repozilionarea RomAniei gi transformarea ei in

"Capitali a gahului" in Europa.

7. Continuarea democratizirii gahului
o Continuarea programului "$ahul in gcoli"
. Introducerea unui nou proiect intitulat "street Chess"
. infiinlarea Centrelor Regionale

$ahul este deja un sport de masi - dupd fotbal gi baschet, gahul are cei mai mulgi jucitori

legitimali practicanli. Ne propunem continuarea democratizirii practicdrii sportului

minlii. Federalia va susline conceptul de "social street chess", organizat pe terase, in zona

cafenelelor gi in zona centrald/centrul vechi al oragelor, unde avem gi un public numeros.

Dublat de o mediatizare puternici [televiziune, "ambasadori", influenceri, social mediaJ,

conceptul de "social street chess pentru amatori" va atrage un public bogat care va

contribui la popularrzarea gahului. Alituri de programul "$ahul in gcoli" 9i dezvoltarea

"Cluburilor de gah CSSR", ne propunem si dublim numirul de jucdtori legitimali la

cluburile de gah in urmitorii 4 ani. Acest proiect are ca scop lirgirea interesului pentru

practicarea gahului la nivelul intregii societdli, dar;i o mdrire abazei de seleclie pentru

performanle, atat in rAndul copiilor, cAt 9i al seniorilor.

B. imbundtilirea procedurilor gi cresterea transparenlei activitelii FR$ah

Transparentizim activitatea F.R. $ah gi adaptim regulamentele;i procedurile din cadrul
acesteia. Digitalizim interacliunea dintre Federalie gi membrii acesteia. Concret, vom

reface site-ul web, introducem plilile digitale in relalia cu cluburile, vom crea o bazd' de

date cu jucdtorii legitimali pentru o mai buni inlelegere a fenomenului ;ahistic la nivel

nalional. Acest proiect ajuti din punct de vedere administrativ, dar ;i din punct de vedere

al comunicdrii. Nu in ultimul rAnd, va sprijini eforturile de cregtere a bugetelor

disponibile in ;ah.

g. Strategie pentru imbunitdlirea relaliilor FR$ah cu institufiile publice

Facem demersurile institulionale necesare pentru recunoagterea gahului ca sport cu

statut olimpic. ExpunAnd practica lirilor care au aprobat deja acest lucru fTurcia,
Ungaria, Ucraina etc), vom reugi si dovedim valenlele pozitive pe care aceastd mdsurd le

va avea. in primul rAnd, prin recunoagterea gahului ca "sport cu statut olimpic" mdrim

implicarea financiari a administraliei centrale in zona gahului. in al doilea rAnd, in

momentul in care putem prezenta obazd,largd de jucitori legitimali f;ahul fiind in top 3

sporturi din RomAnial, va putea fi automat imbunitdliti colaborarea cu Ministerul

Sportului, Ministerul Educaliei ;i cu Ministerul Muncii pentru a implementa programe

nationale de dezvoltare a ;ahului. in al treilea rAnd, vom putea de,zvolta relaliile de



suslinere a CSSR-urilor gi a programului "Cluburi de $ah" la nivelul administraliei locale.

Este un proiect gAndit si angreneze o cre;tere considerabil5 a bugetelor disponibile in

$ah.

l0.Strategie pentru atragerea de fonduri

infiinldm o comisie de fundraising formatd din personalitili cu experienli care pot

cultiva relaliile cu sponsorii gi cu organismele de finanfare. Pentru inceput vom angaja

personal cu experienfi in vAnzdriin cadrul Federafiei, care se va ocupa doar de atragerea

de fonduri. Echipa de conducere propusd are deja experienld in atragerea de fonduri.

Astfel, avem incredere ci vom reugi sd ridicim semnificativ nivelul de suslinere

financiari pentru gahul din RomAnia. Acest proiect este gi el gAndit si ducd la cregterea

bugetelor disponibile pentru gah. Pentru primul an de activitate, ne propunem

TRIPLAREA bugetelor in ;ah fa!5 de anii precedenfi.

Taxele F.R.$ah NU vor fi majorate in urmitorii 4 ani!


