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Raport de activitate al
Federaţiei Române de Şah pe anul 2019
Conducerea FRŞah în anul 2019 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 este compus din:
Secretar general - Constantin IONESCU, Antrenor federal - Radu BREAHNĂ şi Economist - Cristian-Alexandru
COCHELA.
Numărul structurilor active afiliate la FRŞah era la 1 ianuarie 2019 de 244 membri, iar la 31 decembrie 2019
a ajuns la 242 membri în condițiile în care la Adunarea Generală din martie 2019 au fost radiate 9 structuri afiliate și
avem în continuare 16 structuri suspendate temporar.
Consiliul Director S-au ţinut 30 şedinţe ale Consiliului Director al FRŞah, la următoarele date: 3, 14 și 25 ianuarie;
1, 6, 15, 20 și 25 februarie; 16 și 25 martie; 9, 15 și 24 aprilie; 8, 20 și 27 mai; 21 iunie; 14 și 24 iulie; 8, 14 și 24
august; 9 și 22 septembrie; 10, 16, 25 și 28 octombrie; 7 noiembrie și 23 decembrie. Numărul Hotărârilor emise a
fost de 70.
Personalităţi dispărute de la Adunarea generală din martie 2019: Teodor Seneția, Marcel Iosif, Emanuel Reicher,
Traian Stanciu, Nicolae Doroftei, Mihai Breazu
Activităţi editoriale
S-au tipărit cele 4 numere ale publicaţiei trimestriale „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.
Site-ul www.STERE.ro - Istoria Șahului Românesc s-a dezvoltat în continuare, prezentând evenimente,
fotografii, statistici, biografii etc. din şahul românesc de-a lungul timpului. Revistele de şah autohtone sunt bogat
prezentate pe site, prin colecţia aproape integrală a “Revistei Române de Şah”, colecţiile complete ale revistelor
“arhiŞAH”, “TimŞah”, “Chess Extrapress”, “32/64”, “Buletin Problemistic”, „Quartz” etc., precum şi o bună parte din
revista “Gambit”, la care se adaugă “Buletinul Intern al F.R. Şah” cu sute de numere din perioada 1974 – 2014! La
toate acestea se adaugă şi publicaţiile internaţionale, cu zeci de volume şi sute de reviste. Toate aceste materiale se
pot descărca gratuit şi însumează peste 120.000 de pagini de şi despre şah!
Organizarea Campionatelor Naţionale
Şah clasic, şah rapid, blitz şi dezlegări
a. Semifinalele Campionatului Naţional de seniori, 2 – 24 februarie. S-a jucat în 4 grupe, cu o participare de 261
sportivi de la 72 structuri sportive afiliate FRȘah, astfel: Iași 48, Cluj 99, București 54 și Timișoara 60 participanți.
S-au calificat în finală primii 5 din fiecare grupă și primele 10 performațe ELO în total 40 sportivi.
b. Campionatele Naţionale de şah clasic seniori şi senioare, Olănești, 1 – 10 mai. Au participat 51 seniori şi 22
senioare de la 28 de structuri sportive afiliate FRȘah, campioni fiind Lucian-Costin Miron şi Corina-Isabela Peptan.
c. Finalele CN individuale pentru copii, juniori şi tineret [Grupele B8-B20 şi F8-F20] Căciulata, 14 - 25 aprilie.
Au participat 554 sportivi – 388 băieţi şi 166 fete - repartizaţi astfel:grupa (B8-71) campion Rareș Găzdaru, (B10110) campion Alexandru-Mircea Butolo, (B12-80) campion Vladimir-Alexandru Cnejev, (B14-64) campion
Dragoș-Andrei Antonică, (B16-28) campion Mihnea-Ionuț Ognean, (B18-29) campion George Stoleriu, (B20-6)
campion Victor Văsieșiu, (F8-22) campioană Ariana Bădică, (F10-44) campioană Iulia-Cristiana Ștefan, (F12-31)
campioană Ioana-Bianca Chicăroșie, (F14-37) campioană Ema Obadă, (F16-12) campioană Miruna-Daria Lehaci,
(F18-15) campioană Mălina-Andreea Aciu, (F20-5) campioană Andreea-Cristina Năstase.
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d. Cupa României pe echipe de seniori la şah rapid, Jupiter, 10 – 12 mai.
La masculin au participat 18 echipe, campioană echipa CSComunal Ghiroda și Giarmata Vii.
La feminin au participat 8 echipe, campioană echipa CS Politehnica Iași.
e. Campionatele Naționale de șah clasic, șah rapid, blitz și dezlegări pentru veterani, Techirghiol, 28 iunie - 5
iulie.
La masculin șah clasic au participat 35 sportivi, campion Aurelian Ciobanu, la șah rapid au participat 28
sportivi campion Lucian Vasilescu, la blitz 27 participanți, campion Aurelian Ciobanu iar la dezlegări 14 sportivi,
campion Gheorghe Pancu.
La feminin șah clasic au participat 6 sportive, campioană Roxana-Antonela Adoamnei, la șah rapid au
participat 5 sportive campioană Georgeta-Costina Oltenescu, iar la blitz și dezlegări au participat 5 sportive
campioană Roxana-Antonela Adoamnei.
f. Finalele CN pentru echipe de juniori şi junioare [Sistem de joc elveţian] Iaşi, 12-20 iulie. Au participat 71echipe
juniori şi 29 echipe junioare. Campioane: CS Dinamo București(B8-11), Clubul Central de Șah București (B10-19),
CSM București (B12-9), SCM Gloria Buzău (B14-14), ACS Smart Galați (B16-6), CSUniversitar Ploiești (B18-7), LPS
Satu Mare (B20-4), CSUniversitar de Șah București (F8-4), Politehnica Iași (F10- 9), CS Dinamo București (F12- 4),
CS Dinamo București (F14-3), CSM Sighetu Marmației (F16-3), CS Dinamo București (F18-3), CSȘah Club
Galați(F20-3).
g. Campionatele Naţionale pe echipe – Superliga, Mamaia 21 – 29 septembrie. Au paticipat 10 echipe masculine
și 7echipe feminine. CS Politehnica – Aqua Carpatica Iași a devenit campioană la masculin și la feminin. Au
retrogradat CS Otopeni şi CSM Cluj Napoca la masculin.
h. Campionatul Naţional pe echipe masculine – Divizia A, Mamaia, 21 – 29 septembrie.
Au promovat în Superliga ediția 2020 CS Comunat Ghiroda și Giarmata Vii şi ACS Viitorul Urziceni. Au retrogradat
CSU Târgoviște, CS Ineu și Asociația Șah Club Bistrița.
i. Campionatul Naţional pe echipe masculine – Divizia B, 4 - 18 octombrie (3 serii): București, 13 echipe, s-a
calificat CS Ineu în Divizia A; Moinești, 7 echipe, s-a calificat CSU Târgovișt în Divizia A e, Cluj Napoca 14 echipe, s-a
calificat ACS Șahistul Pecica în Divizia A.
j. Campionatul Naţional pe echipe mixte juniori, Băile Herculane, 26 octombrie - 3 noiembrie. Au participat: la
grupa 8 ani - 4 echipe, campioană ACS MMI Andrei Murariu; la grupa 10 ani - 3 echipe, campioană ACS MMI Andrei
Murariu; la grupa 12 ani – 3 echipe, campioană ACS MMI Andrei Murariu şi la grupa 14 ani - 3 echipe, campioană
CSS Târgu Mureș.
k. Campionatele Naţionale de şah rapid, blitz și dezlegări pentru seniori, au avut loc la București în perioada
13-15 decembrie 2019. La dezlegări Open campion Mihai Ștefan iar la Feminin Teodora Trăistaru, la șah rapid
secțiunea Open campion David Gavrilescu iar la Feminin campioană Andrea-Cristina Năstase și la blitz
secțiunea Open campion Alexandru-Vasile David iar la Feminin campioană Teodora Iarina Dumitraș.
Participarea şahiştilor români la competiţiile oficiale internaţionale
Campionatul European individual open, Skopje (Macedonia), 17– 28 martie. Au participat 361 sportivi din 42 țări.
Din România au participat 10 sportivi. Campion – Vladislav Artemiev (RUS), cea mai bună clasare dintre români:
Constantin Lupulescu loc 26 care s-a calificat la Cupa Mondială!
Campionatul European individual feminin, Antalya (Turcia), 10 – 23 aprilie. Au participat 130 de sportive din 32
de ţări europene, România fiind reprezentată de 2 şahiste. Campioană – Alina Kashlinskaya (RUS), cea mai bună
clasare română - Irina Bulmaga, locul 37.
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Campionatul Mondial Școlar de șah, Mamaia (România) 30 mai - 9 iunie. Au participat 309 sportivi din 20 țări.
Din România au participat 96 sportivi . Cele mai bune clasări au fost 2 medalii de aur : Ema Obadă (F15) și
Mihnea-Ionuț Ognean (O15), 3 medalii de argint: George Stoleriu (O17), Pavel Alexandru Nastore (O13) și
Anastasia Leca-Andrei (F7) și 1 medalie de bronz Vicențiu-Dorian Savu (O7). S-au mai clasat bine următorii
sportivi: locuri IV Bogdan Bălan O15), Radu-Fabian Dobre (O13) și Alexia-Teodora Puia (F13) și locurile VI
Andrei-Cristian Bulău (O17), Teodor-Cosmin Nedelcu (O13), Ștefan-Vlad Păunescu (O9) și Elena-Anastasia
State-Ungureanu (F9) .
Campionatul European pe echipe de juniori sub 18 ani, Pardubice (Cehia) 10 - 18 iulie. Au participat 15 echipe
de băieți din 13 țări europene, echipa română s-a clasat pe locul X. La secțiunea fete au participat 18 echipe din 13
țări europene, echipa noastră formată din Miruna Lehaci și Alessia Ciolacu obținând locul V. Echipele României au
fost conduse de antrenorul FIDE Nad Titus Petre.
Campionatele Europene de şah clasic pentru juniori (grupele U8-18 ani), Bratislava (Slovacia), 1 – 12 august.
Au participat 1306 jucători din 48 țări europene. Delegaţia română, formată din 33 sportivi, a fost condusă de
antrenorul FIDE Cătălin-George Ardelean. Cea mai bună clasare a fost locul 9, obținut de Miruna-Daria Lehaci la
grupa F16.
Campionatul Uniunii Europene la șah pentru cadeți (U8-U14) Kouty nad Desnou (Cehia) 15-24 August. Au
participat 96 sportivi din 10 țări. Delegația României formată din 13 sportivi a fost condusă de antrenorul FIDE
Ciprian-Costică Nanu și a obținut 3 medalii de argint: Stephanie Mătăsaru (F14), Filip Magold (O12) și Alexia
Andrieș (F10) și 2 medalii de bronz: Lia-Alexandra Maria (F12) și Andrei Negrean (O8).
Cupa Mondială, Khanty Mansiysk (Rusia) 9 septembrie – 4 octombrie Au participat 128 sportivi și s-a jucat în
sistem eliminatoriu. Cupa Mondială a fost câștigată de Teimur Radjabov din Azerbaidjan, sportivii noștri Constantin
Lupulescu și Mircea Pârligras au fost eliminați din primul tur.
Campionatul European de Șah pe echipe, Batumi (Georgia) 23 octombrie – 3 noiembrie. La feminin au participat
32 echipe din 30 țări europene - campioană Rusia. Echipa României, condusă de antrenorul Ciprian Nanu, compusă
din: Irina Bulmaga, Corina Peptan, Luminița Cosma, Miruna Lehaci și Mihaela Sandu, s-a clasat pe locul 6 – obiectiv
îndeplinit, sportiva Corina Peptan obținând locul 2 pe masa 2 cu 6,5 / 8. La secțiunea open au participat 40 echipe
din 39 țări europene- campioană Rusia. Echipa României, condusă de antrenorul Alin Berescu, în formația:
Constantin Lupulescu, Mircea Pârligras, Bogdan Deac, Tiberiu Georgescu și David Gavrilescu s-a clasat pe locul 20.
Campionatele Mondiale de şah pentru juniori (grupele U14, 16, 18 ani), Mumbai (India), 1- 13 octombrie: Au
participat 462 sportivi din 64 țări. Delegaţia României a avut 6 sportivi, a fost condusă de antrenorul Vladislav
Nevednicii, cea mai bună clasare Alessia-Mihaela Ciolacu (F16) locul 11.
Campionatele Mondiale de şah pentru tineret (grupele U20 Open și Feminin), New Delhi 14-26 Octombrie.
Au participat 94 sportivi din 41 țări la secțunea Open, Costachi Mihnea s-a clasat pe locul VIII și 94 sportive din 39
țări, sportiva noastră Andreea-Cristina Năstase s-a clasat pe locul 35
Turneul internaţional feminin „Memorial Maria Albuleţ”, organizat la Brăila de FRŞah în cooperare cu DSJ Brăila
şi Primăria Brăila în perioada 1 – 10 octombrie. Turneu elvețian invitațional cu 16 jucătoare din 5 țări cu 9 românce.
Campioană a fost Anastasiya Rakhmangulova (UKR) dintre românce cel mai bine au evoluat Mărioara Cosman
care a ocupat locul IV și Luminița Cosma loc VI.
Openul Internațional al României, Alba Iulia 27 octombrie - 4 noiembrie. Au participat 42 sportivi din 10 țări.
România a participat cu 16 sportivi Cea mai bună clasare dintre români: loc V Alexandru David.
Campionatul Mondial de veterani, București 11-24 noiembrie 2019 Au participat 366 sportivi din 57 țări. Au
participat 57 de sportivi români la categoriile +50 și +65, masculin și feminin.Cele mai bune clasări Vladislav
Nevednicii loc II și Mihail Marin loc V la grupa M50.
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Titluri internaţionale obţinute de şahiştii români:
GM:Lucian-Costin Miron; IM: David Gavrilescu și Claudiu-Cristian Dobre; FM: Mircea Țălu și WFM:AndreeaCristina Năstase.
Cei mai buni 10 sportivi ai anului 2019: 1. Corina-Isabela PEPTAN (CSM București) 2. Constantin Lupulescu
(CSComunal Ghiroda și Giarmata Vii) 3. Vlaicu-Marcel Crișan (CS Potaissa Turda) 4. Vladislav Nevednicii (CS
Politehnica Iaşi) 5. Bogdan-Daniel Deac (CS Politehnica Iaşi) 6. Lucian-Costin Miron (CSU Universitatea de Vest
Timișoara) 7. Mihnea Costachi (CS Politehnica Iaşi) 8. Miruna-Daria Lehaci (CS Politehnica Iaşi) 9. Irina Bulmaga
(CS Politehnica Iaşi) 10. David Gavrilescu (CSComunal Ghiroda și Giarmata Vii).
.
Activitatea Colegiului Central de Antrenori
În anul 2019 componenţa Colegiului Central de Antrenori a suferit mici modificări, deoarece antrenorul emerit Sergiu
Grunberg s-a retras din activitate din motive de sănătate, acceptând rolul de consilier.Ca atare Colegiul Central de
Antrenori a funcționat în 2019 în componența: 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 tânărul antrenor Petre Nad Titus i s-a solicitat şi părerea acestuia în unele probleme
de activitate ale colegiului.
Ca în fiecare an activitatea CCAntrenori a început cu obişnuita ședinţă desfăşurată în timpul finalelor Campionatului
Naţional de juniori cu stabilirea loturilor naţionale de juniori/junioare la toate categoriile. În această ședinţă la care au
participat și Vicepreședintele FRŞah Vladimir Danilov şi antrenorul federal Radu Breahnă s-au discutat probleme
importante legate de activitatea juniorilor precum și de perspectivele unei colaborări mai eficiente între Consiliul
Director şi Colegiul Central de antrenori. Astfel s-a pus în discuţie faptul că nimeni nu este tras la răspundere de
către Consiliul Director în cazul nerespectării unor propuneri ale Colegiului de antrenori privind componența echipelor
olimpice. Colegiul Central a fost nevoit să aceepte propunerile impuse de antrenori, atrăgând însă atenţia că
antrenorii au acest drept, dar poartă și răspunderea rezultatelor. Sperăm că această situație să nu se repete și în
acest an, 2020 olimpic când selecția trebuie să fie obiectivă și eficientă.
Ca urmare a unei analize aprofundate a activității, rezultatelor și nivelului tehnic al loturilor naționale de juniori și
tineret, cu sprijinul FRȘah care a asigurat bune condiții de pregătire s-au efectuat stagii de pregătire în care
componenți ai CCAntrenori au depus o activitate susţinută de lecţii şi antrenamente cu componenţii loturilor naționale
de juniori. Rezultatele acestei activităţi se pot vedea în performanţe din ce în ce mai bune ale juniorilor noștri.
Este necesară organizarea de către FRȘah a mai multor Cursuri de perfectionare pentru antrenori, masură
necesară pentru creșterea nivelului de pregătire la cluburi.
Discuţii aprinse au avut loc şi privind Stabilirea Top 10 pentru anul 2019. S-au întocmit liste individuale și la discuţii o
contribuţie activă au avut și Vicepreședintele FRȘah Vladimir Danilov, secretarul general FRȘah Constantin Ionescu
şi antrenorul federal Radu Breahnă, precum și marele maestru Ciprian Nanu care a venit cu observații pertinente și
spre satisfacția tuturor, lista finală întocmită vine în sprijinul ideii de a sprijini ascensiunea tinerilor.
Sarcini dificile stau în fața Colegiului în acest an, an olimpic în care trebuiesc propuși căpitanii echipelor olimpice și
componența echipelor. Va fi dificilă stabilirea întrunirii colegiului datorită ruperii CN juniori în 2 locuri și date diferite,
Având în vedere complexitatea problemelor legate de o participare onorabilă la competițiile europene și mondiale
se impune o ședință de lucru cu invitați CD și CCAntrenori.
Colegiul Central de Arbitri În anul 2019 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
FederațiaRomână de Șah în vederea stabilirii brigăzilor de arbitri pentru aceste competiții.
La 31 decembrie 2019 sunt legitimați 521 arbitri, au licenţă FIDE 164 arbitri, au fost activi (cei care au plătit viza
anuală) 144 arbitri, au făcut cursuri de arbitri 73 persoane. În anul 2019 s-au legitimat 47 arbitri, au promovat la cat a
III-a 15 arbitri, au promovat la cat a II-a 5 arbitri, au promovat la cat a I-a 3 arbitri. În anul 2019 au obținut titlul de
Arbitru Internaţional 2 arbitri: Gîlea Lucian și Şofran Radu Pompiliu. La 31 decembrie 2019 avem: 5 Arbitri Naționali,
17 Arbitri FIDE și 25 Arbitri Internaționali.

4

Federația Română de Șah – Raport de activitate 2019
ŞAH PRIN CORESPONDENŢĂ
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 01.01.2019 în lista ICCF a fost de 103, iar la 31.12.2019 lista noastră număra 121 jucători, dintre care 7
nu au nicio partidă jucată.
2.Abateri și sancțiuni în anul 2019.
Dacă în anul 2018 am avut 9 jucători suspendați, în anul 2019 un singur jucător a fost suspendat de către
ICCF, Mircea Tănase, pentru retragerea „în tăcere” din două concursuri.
Pe plan intern CCSC nu a aplicat sancțiuni.
3.Arbitrajul și organizarea concursurilor de șah Arbitrajul a fost organizat de români la competiții interne din
calendar, în campionatul național, cupă, etc. Iar în concursurile din calendarul ICCF 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 competițiile pe echipe organizate sub egida ICCF Iată o
scurtă prezentare a acestora.
1.1.Olimpiada masculină, ediția a XXI-a – preliminarii, secțiunea a 4-a, a avut startul pe data de 01
septembrie 2016. Echipa noastră a încheiat pe locul 4, ratând astfel calificarea în finală. Rezultatele individuale
oscilante indică faptul că selecția jucătorilor cât și aranjarea pe mese au fost deficitare: IM Gheorghe Pepene
4,5p/9, IM Adrian Pantazi 5p/9, IM Viorel Crăciuneanu 3p/9, SIM Cristian Ion Epure 5,5p/9, IM Florin Becșenescu
4,5p/9, Iulian Necula 6,5p/9.
1.2.Olimpiada masculină, ediția a XXII-a – preliminarii, a fost publicată pe serverul ICCF la
sfârșitul anului 2019. România joacă în secțiunea 3 cu următoarea echipă: IM Gheorghe Pepene, IM Iulian
Taras, IM Cristian Câmpian, CCM Adrian Ion Tofan, IM Constantin Enescu, CCM Tudor Ristea.
1.3.Campionatul european, ed. a X-a, Finală, start pe 1 iunie 2017. Rezultatul final este mult sub
așteptări, locul 11 din 13 cu 46p (-5), rezultatele în ordinea meselor: IM Florin Becșenescu 6p/12, IM Adrian
Pantazi 6p/12, SIM Cristian-Ion Epure 6p/12, IM Marius Zărnescu 6p/12, IM Cristian Câmpian 5p/12, TeodorAdrian Stănescu 5,5p/12, Adrian Ion Tofan 5,5p/11 (o partidă neterminată), Ionuț Pepene 5p/12.
1.4.Campionatul european, ed. a XI-a, semifinale, grupa a 3-a a avut startul pe 1 iunie 2017. Din păcate,
echipa noastră a ratat calificarea în finală, încheind pe locul 6 cu 41p/80 (+2). Iată rezultatele finale: SIM Miron
Sferle 5p/10, IM Gheorghe Pepene 5/10, SIM Mihail Florea 5p/10, Iulian Necula 5,5/10, IM Stefan Lakatos 5,5/10, IM
Constantin Enescu 5p/10, Mihnea Costachi 5p/10 și Adrian Țoca 5p/10.
1.5.O altă competiție de tradiție este Cupa Latină, unde România a câștigat primele 3 ediții
europene. În prezent avem o echipă redutabilă care joacă în ediția a 3-a a Cupei Latine Mondiale. Se
prefigurează o comportare foarte bună, având avantaj în toate cele 3 partide neîncheiate, așa încât în final
va ocupa un loc pe podium: M. Sferle 7,5p/16, A. Pantazi 9p/16, C. Câmpian 9,5p/16, I. Necula 10/16, A.
Tofan 9,5p/15, T. Ristea 10p/14.
1.6.La Cupa Dunării (Memorialul Paul Darmogray) ed. a 6-a participăm cxu următoarea echipă: I.
Taras, C. Câmpian, I. Necula, T. Ristea, M. Zărnescu, I. Bucșa.
1.7.La Memorialul George Pyrich, organizat de Federația din Scoția și destinat jucătorilor cu rating
sub 2300 participăm cu următoarea echipă: I. Popescu-Rușavăț, G. Berecz, N. Nicolaescu, A. Cornea, A.
Uifelean și J. Afloarei.
2.Turnee internaționale organizate de CCSC – FRȘah
În cursul anului 2019 CCSC nu a organizat turnee internaționale pe bază de invitații. Au continuat însă cele
organizate în cursul anului 2018, dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri:
- Turneul internațional România 100 – Sectiunea A, cat. 9, 6 jucători străini și 7 români, cu startul pe 1
Decembrie 2018 mai are 5 partide neîncheiate;
- Turneul internațional România 100 – Sectiunea B, cat. 6, 9 jucători străini și 6 români, cu startul pe 1
Decembrie 2018, 11 partide neîncheiate;
- Turneul internațional România 100 – Sectiunea C, cat. 4, 7 jucători străini și 6 români, cu startul pe 1
Decembrie 2018, 26 partide neîncheiate.
Trebuie subliniat că toate aceste turnee s-au bucurat de o deosebită apreciere și participare externă, iar
pentru jucătorii români reprezintă o bună ocazie pentru obținerea de norme și titluri internaționale.
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3.Principalele participări individuale
Doar câteva rezultate individuale merită evidențiate:
3.1.SIM Epure Cristian-Ion joacă cu succes (2 victorii, 9 remize, 3 partide neîncheiate) în Finala European
Individual Championship, ed. 70, finală poștală, fiind singurul jucător roman de nivel înalt care mai joacă și prin
poștă.
3.2.IM Gheorghe Pepene joacă în Finala European Individual Championship, ed. 72, care a avut startul pe
15.09.2019.
3.3.GM Costel Voiculescu și LGM Elena Stănilă joacă în semifinalele WCCC 42 și 43.
4.Champions League, pe echipe
În 1 sept. 2019 s-a dat startul ediției a VIII-a a cunoscutei competiții pe echipe, Champions League, în structura
organizatorică cu trei divizii. Ca o performanță deosebită subliniem faptul că Romania are din nou o echipă în prima
divizie: Chimia Rm. Vâlcea formată din IM A. Pantazi, SIM M. Florea, GM C. Voiculescu și CCM I. Necula, căpitan
de echipă T. Aniniș. În divizia B avem 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). Avem două echipe și în divizia C: ENERGY CAMERON CAMPINA (M. Bucur, L. Neagu, R.
Oprișor, N. Achim) și CSM Cluj-Napoca 2 (D. Bobarnac, L. Agachi, F. Sabin și O. Marțiș).
5.Meciuri amicale interțări
- Meciul amical România-Franța, cu meciuri duble la 50 de mese, a fost câștigat de Franța cu 55,5-45,5;
- Meciul amical România-Italia, cu meciuri duble la 100 de mese, scorul la sfârșitul anului este 102,573,5, așadar va fi câștigat de Romania indiferent de rezultatul celor 22 de partide neîncheiate;
- Amicalul Romania–Cehia cu startul în 12 decembrie 2017, la 32 de mese, mai are o singură partidă
neîncheiată iar scorul este favorabil echipei noastre: 33-30.
- Se mai află în desfășurare amicalul Romania-Germania, cu startul în 30 sept. 2019, la 50 de mese.
6.Titluri internaționale obținute în 2019
În cursul anului 2019 au fost obținute următoarele 8 titluri: CCM (CC Master) Vasile Tudor, 7 titluri de CCE
(CC Expert): Tiberiu Aniniș, Sebastian Andreica-Navruc, Stelian Ploscaru, Dan Geană, Marin Zlătariu, Janos Helmer
și Mihai Baltă.
III. COMPETIȚII INTERNE
Finala cu numărul 56 a CN individual s-a încheiat în decembrie 2019, însă mai există o partidă trimisă
spre adjudecare, rezultatul acesteia va influența coef. Sonneborn, și implicit ordinea, primilor doi clasați: IM
Constantin Enescu și CCE Dorin Bobârnac cu câte 7,5p. Următoarele locuri au revenit cunoscuților IM I.
Taras și A.Pantazi cu 7p, departajați de SB. Este locul să amintim că această finală a fost ultima jucată de
regretatul GM Gheorghe Rotariu, decedat în 24 decembrie 2018. Pentru acest mare iubitor al șahului a fost
o reală plăcere să joace finale de CN, mai ales în ultimul deceniu în care a jucat 8 finale prin internet. Cel
mai bun rezultat l-a obținut însă în perioada jocului poștal, devenind campion național în ediția a 3-a, 19641965.
Reamintim pe scurt și alte competiții interne:
Finala CN 57 a avut startul în 5 mai 2019, cu 13 jucători dintre care amintim: SIM C.I. Epure, SIM M. Sferle,
IM C. Enescu, IM D. Volovici și LGM E. Stănilă.
În cursul anului 2019 s-au încheiat semifinalele CN 58 și sunt în desfășurare semifinalele CN 59 și CN 60.
Tot în cursul anului 2019 s-a încheiat și ed. 28 a Cupei României: 1.V. Tudor, S. Țicleanu, 3.I. Rotaru.
S-a încheiat de asemenea și ed. a 4-a a CN pentru Veterani (peste 60 de ani): 1.I. Rotaru 2.C. Vasile 3. A.
Uifelean.
IV.Colaborarea cu FRȘah și cu ICCF
Colaborarea a fost foarte bună atât cu FRȘah asigurată prin Viorel Crăciuneanu și Sebastian AndreicaNavruc, cât și cu ICCF asigurată de Sebastian Andreica-Navruc și Miron Sferle.
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Compoziţie şahistă şi dezlegări
Comisia Centrală de Compoziţie Şahistă a avut următoarele linii principale în activitatea sa din 2019, an
care la nivel problemistic s-a remarcat prin performanțele de excepție ale maestrului internațional Vlaicu Crișan
(campion mondial la compoziție și câștigător al Cupei Mondiale, ambele la secțiunea feerică):
- editarea numărului 4 al revistei „Componist-Buletin Problemistic” (redactor-şef: Dinu-Ioan Nicula) şi lansarea sa cu
ocazia finalelor CN juniori Călimăneşti;
- lucrul la elaborarea Regulamentului Campionatului Național de compoziție șahistă pe anul 2020;
- participarea delegatului permanent al României (Dinu-Ioan Nicula) la Congresul Mondial de compoziţie şahistă de la
Vilnius; în cadrul Congresului, ţara noastră a organizat ediţia a XVII-a a turneului de compoziţie „Tzuica Trophy”
(arbitri: Eric Huber, Vlaicu Crişan) şi a doua ediţie a „Trofeului Murfatlar” (arbitru: Paul Răican), iar Ioan-Iancu Sandea
și Alexandru Mihălcescu au fost premiaţi pentru locul 11, respectiv 19, la Concursul Mondial de compoziţie şahistă
pentru juniori, secţiunea 2#. De asemenea, Dinu-Ioan Nicula a participat la Campionatul Mondial de dezlegări de la
Vilnius, iar Dariana-Gabriela Didiliuc și Delia Duca-Iliescu la Campionatul European de dezlegări de la Glyfada;
- sprijinirea organizării finalelor CN seniori/senioare, veterani/veterane la dezlegări (București, respectiv Techirghiol,
arbitru-şef: Dinu-Ioan Nicula);
- 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;
- furnizarea de consultanță, atunci când a fost solicitată, pentru rubrica problemistică săptămânală „Strategie în alb şi
negru”, realizată de către Delia Duca-Iliescu la postul Realitatea TV;
- acordarea de asistenţă pentru organizarea în teritoriu de concursuri private la dezlegări (ISC 2019 și IOSC 2019,
organizate la Cluj-Napoca de către clubul Napocensis Şah Activ din localitate etc.);
- participarea la sesiunea de comunicări pe teme de istoria problemisticii de la Belgrad prin Dinu-Ioan Nicula, care a
evocat figura și activitatea regretatului compozitor Stelian Lambă;
- pe plan publicistic, a continuat apariția revistei problemistice tulcene în limba franceză „Quartz” (editor: Paul Răican),
care a organizat turneul internațional de compoziție „TT 11 Quartz”.
Prin acest document oficial, tragem un serios semnal de alarmă legat de publicarea revistei-pirat (atât din
punctul de vedere al absenței ISSN-ului, cât și al titlului însușit fraudulos) Buletin Problemistic, editat de către DanConstantin Gurgui (sub egida unui nebulos Club al Problemiștilor Români), pentru care, în plus, percepe ilegal taxe de
abonament. Solicităm conducerii Federației Române de Șah să ia neîntîrziat măsuri împotriva acestei situații cu totul
nefirești, cunoscută la modul negativ atât de către conducerea forului mondial de compoziție șahistă (WCCC) și de
către delegații la Congresul Mondial de la Vilnius, cât și de către editorii și colaboratorii tuturor revistelor importante de
problemistică din Europa.
Comisia de legitimări, transferări, clasificări sportive şi rating
Numărul jucătorilor posesori de rating Elo a crescut în cursul anului 2019 de la 4163 la 4425.
Pe plan intern, numărul jucatorilor legitimaţi a crescut de la 19.325 (la 1 ianuarie 2019) la 20.652 (la finele anului
2019). La fiecare două luni, s-au întocmit calculaţiile competiţiilor omologate, pentru editarea listelor rating CIV.
Comisia Organizatorilor de competiţii
În anul 2019 s-au desfășurat 302 competiții cu omologare FRȘah și FIDE. Cele mai importante evenimente
al anului 2019 au fost, organizarea Campionatului European Școlar, la care au participat 445 jucători din 20 de țări ,
Campionatul Mondial de Seniori (veterani) la care au participat 366 de jucatori din 45 de țări și turneele Superbet și
Romgaz cu participarea celor mai buni jucători din topul mondial.
La Campionatul European școlar România a ocupat locul II în clasamentul medaliilor cu 6 medalii câștigate, iar la
Campionatul Mondial de Veterani la categoria +50 s-a obținut 1 medalie de argint.
S-au analizat diverse aspecte ale competiţiilor private. S-a observat o creștere semnificativa a turneelor de șah
rapid și blitz în detrimentul competițiilor de șah clasic. În anul 2019 organizatorii de competiții au avut o bună
colaborare cu FRȘah materializată prin organizarea tuturor campionatelor naționale în bune condiții.
În anul 2020 se vor organiza Campionatul European Individual Feminin și Campionatul Mondial de Juniori (14 – 18
ani) la Mamaia.
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Comisia de presă
În cursul anului 2019, membrii Comisiei de presă sportivă au prezentat informaţii din lumea şahului atât la
instituţiile de presă la care activează, cât şi la publicaţii print şi online, posturi de radio locale, regionale şi naţionale,
precum şi posturi de televiziune.
Membrii Comisiei de presă au susţinut evenimente care s-au bucurat de o mare vizibilitate precum
Campionatul European Şcolar organizat la începutul lunii iunie la Mamaia şi Campionatul Mondial de Seniori
organizat în noiembrie la Bucureşti. Reţeaua Facebook a fost un instrument de informare şi promovare a competiţiilor
organizate în România şi a performantelor şahiştilor români. Agenţia de presă Agerpres a transmis pe flux informaţii
privind evoluţia unor şahişti români în competiţii internaţionale sau informaţii de la competiţiile majore interne. Multe
informaţii, interviuri şi chiar emisiuni dedicate şahului au fost difuzate la posturile corporaţiei Radio România, precum
Radio România Actualităţi, Radio România – Radio Constanţa, Radio România – Radiovacanţa, Radio România –
Radio Bucureşti, Radio România – Antena Satelor, Radio România Internaţional datorită lui Radu Şofran, Ionuţ
Iamandi şi Ştefan Baciu. Chiar dacă nu fac parte din comisia de presă a FRŞah, jurnalişti din Radio România precum
Adrian Soare, Ştefan Alecsiu, Cătălin Cârnu, Bogdan Predescu şi Marius Gruia au acordat atenţie şahului românesc
şi mondial, prezentând informaţii din domeniu şi având invitaţi în emisiune performeri şi oficiali ai şahului românesc.
Şi la nivel local, datorită organizatorilor de competiţii şi conducătorilor unor cluburi de şah, informatii despre
turneele de şah au fost prezentate în presa locală, regională şi naţională.
Trebuie menţionate şi emisiunile tv de specialitate, precum “Şah-Mat” realizată de Ciprian Creţescu la TVR1,
“Strategie în alb şi negru” prezentată de Delia Duca la Realtatea TV şi “Regi şi pioni”, prezentată de Alin Toma la TVR
Cluj.
Comisia şahul în şcoală, copii, juniori şi tineret

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2019 a fost pentru Comisia Șah în școală un an cu proiecte și realizări frumoase.
Printre cele mai importante amintim:
Organizarea la Mamaia a Campionatului European școlar
Medalii pentru România obținute de sportivii români la CE școlar
Numeroase concursuri școlare la nivelul întregii țări
S-au organizat mai multe cursuri de formare a profesorilor pentru predarea șahului în școală la București
Domnul Ion Șerban Dobronăuțeanu reprezintă România în Comisia Șah și Educație la Federația Internațională de
Șah (FIDE).
Am fost vizitați de marele maestru armean Smbat Lputian – Președinte al Comisiei Șah și Educațiea FIDE și de
domnul Alexandr Kostyev Președinte ISCU
Pentru 2020 ne propunem proiecte cat mai frumoase, proiecte școlare de mare impact etc
În concluzie se poate spune că anul 2019 fost un an bun, iar din punct de vedere al rezultatelor a fost un an
decent. Sperăm ca anul 2020 să fie mult mai bun! 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!
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