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CAMPIONATUL EUROPEAN PE ECHIPE
A 23-a ediție a Campionatului European pe echipe
desfășurat în Terme Čatež (Slovenia) s-a desfășurat în
perioada 12-21 noiembrie și a adus laolaltă cei mai
puternici jucători din 39 de țări, totalizând 149 de mari
maeștri și 71 de maeștri internaționali.

Conducătorul delegației a fost: Ardelean George-Cătălin.

În clasamentele finale România s-a clasat pe locul 24 la
masculin și 14 șa feminin.

Componența echipei feminine:
♕ Irina Bulmaga
♛ Corina Peptan
♕ Luminița Cosma
♛ Mihaela Sandu
♕Alessia Ciolacu
♚ căpitan: Ciprian Nanu

Componența echipei masculine:
♔ Constantin Lupulescu
♚ Bogdan Deac
♔ Mircea Pârligras
♚ Vlad Jianu
♔ David Gavrilescu
♚ căpitan: Alin Berescu



CAMPIONATUL EUROPEAN PE ECHIPE

Cel mai bun rezultat al echipei a fost obținut 
de Mihaela Sandu. 

Mihaela a obținut 5 puncte din 7, incluzând o 
victorie minunată în ultima rundă, puncte ce i-
au asigurat o medalie pe masa 4, în turneul 
feminin. 



Bogdan Deac-
nr. 1 pe lista ELO a României
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Bogdan Deac, cel mai tânăr mare maestru din țara
noastră, cel mai tânăr component al echipei olimpice și o
prezență constantă la cele mai importante turnee Open ale
lumii este acum și în capul listei ELO a României!

Bogdan a impresionat din plin în acest an, rezultatele sale
din cadrul SuperChess, Campionatului European și
Grand Swiss „propulsându-l” între primii 60 de șahiști ai
lumii, la numai 20 de ani!

Bogdan Deac- nr. 1 pe lista ELO a României



Memorial Maria Firescu-Nădejde
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Memorial Maria Firescu-Nădejde

Organizat pentru a VI-a oară în memoria regretatei

maestre a sportului minții (și neobositei promotoare a
șahului românesc), Memorialul Maria Firescu Nădejde
s-a desfășurat în acest an în capitală, sub forma unui
turneu invitațional 100% feminin. 8 jucătoare,
majoritatea aparținând generației tinere și a „noului
val”, au concurat astfel pe parcursul a 7 runde de șah
rapid intens disputate.

La final, marea maestră (și principala favorită a
întrecerii) Luminița Cosma a reușit să-și asigure
trofeul, încheind competiția neînvinsă, cu 6 puncte din
7, înaintea tinerelor talente (și, sperăm noi, viitoare
„stele” ale șahului feminin din România) Alessia
Ciolacu (5 puncte) și Lia-Alexandra Maria (4.5).



Cupa Satori Art Slobozia
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În perioada 12-14 noiembrie s-a desfășurat la Slobozia
tradiționalul turneu „Cupa Satori Art Slobozia”, de data
aceasta pe 5 categorii: copii U8, U10, U12, ELO U1600 și
Open.
Marii câștigători au fost:

Open:
1. Marțian Dragoș-Daniel
2. Ghimpu Samuel Timotei
3. Dobrin Ionuț Alexandru

U1600:
1. Ciobanu Sebastian-Ștefan
2. Leu Dragoș-Ștefan
3. Iordache Alexia-Andreea

U12:
1. Mitu Andrei
2. Finta Marc-Alexandru
3. Balaban Victor-Gabriel

Cupa Satori Art Slobozia

U8:
1. Smadu Darius-Matei
2. Tuzlaru Darius-Mihai
3. Ganea Yanis-Andrei

U10:
1. Dinca Andrei
2.Constantinoiu Alexandru-Ioan
3. Radu Rebecca-Aimee



Weekend Șahist Bucureștean 41
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Weekend Șahist Bucureștean 41

În perioada 19-21 noiembrie s-a desfășurat în inima
Bucureștiului tradiționalul turneu „Weekend Șahist
Bucureștean” ce a ajuns la a 41-a ediție sub
organizarea atentă a domnului Florin Coman.

De această dată podiumul s-a constituit în întregime
din juniori. Marele campion a fost Vladimir Cnejev,
care a acumulat 6,5 puncte în cele 7 partide și a fost
urmat Igant Matei-Marius și Iustin Silviu, ambii cu 5,5
puncte.



Openul județului Alba-șah rapid
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În deschiderea Openului Internațional al României,

Marius Ceteraș a organizat și un turneu de șah

rapid, cu scopul de a „încălzi” jucătorii pentru

partidele tăioase ce aveau să urmeze.

Învingător s-a dovedit a fi Mihnea Costachi, fiind

urmat în clasament de Iulian Sofronie și Marius

Manolache toți 3 acumulând 4,5 puncte în cele 5

meciuri și fiind departajați la buchholz.

Openul județului Alba-șah rapid



Openul Internațional al României
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Openul Internațional al României

Alba Iulia a fost gazda tradiționalul Open Internațional
al României în perioada 20-27 noiembrie. Turneul s-a
desfășurat în condiții de maximă siguranță, iar din cauza
contextului dificil, prestigiosul turneu nu a putut
„număra” în acest an foarte mulți participanți. Însă,
dincolo de fondul de premiere generos (8.000 de lei locul
1, peste 27.000 total al premiilor), se continuă și anul
acesta o tradiție extrem de frumoasă: oferirea ocaziei
(foarte) tinerilor noștri juniori de a se duela cu șahiști
experimentați și consacrați.

Openul Internațional al României a oferit în acest an, în
premieră absolută, un podium 100%

1. Samuel Ghimpu
2. George Stoleriu
3. Pavel-Alexandru Nastore

Important de menționat și parcursul fantastic al mult
mai tinerilor juniori, Negrean Andrei, Andrei Filip,
Henry-Edward Tudor



Cupa Iașului
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În perioada 25-28 noiembrie s-a desfășurat în
frumoasa capitală a Moldovei „Cupa Iașului”, turneu la
care au participat 105 jucători la turneul principal și peste
50 de juniori la turneul sub 10 ani.

23 de cluburi din Iași, Suceava, Neamț, Galați,
Brăila, Mureș, Vaslui, Dolj, Prahova, Constanța, Botoșani,
Bacău, Argeș, Cluj, București au aliniat la start sportivi
pregătiți să lupte pentru podium. Pe lângă jucătorii
români, concursul s-a bucurat și de prezența a 10 jucători
din Republica Moldova.

Marele câștigător al turneului a fost tânărul Andrei
Priseajniuc, care și-a devansat conaționalii mult mai bine
cotați. A fost urmat pe podium de GM Sănduleac Vasile și
de Prisăcaru Ștefan-Emilian.

Cupa Iașului



Cupa Castanelor
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Cupa Castanelor

În perioada 28-29 noiembrie s-a desfășurat la Baia
Mare prima ediție a turneului de șah rapid „Cupa
Castanelor”.

Competiția s-a organizat în parteneriat cu Consiliul
Județean Maramureș și Federația Română de șah.

Turneul a marcat și o premieră pentru șahul
maramureșean, prima transmisie LIVE a partidelor de
La un turneu de șah rapid.

De asemenea, competiția s-a remarcat și prin fondul
de premiere generos, care a atins suma de 9000 ron!

Marii câștigători au fost:
1. Costachi Mihnea
2. Stoleriu George
3. Ghimpu Samuel-Timotei



Meciul pentru titlul mondial
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Meciul pentru titlul mondial

A început meciul pentru titlul suprem în șah, între
Magnus Carlsen și Ian Nepomniachtchi, organizat în
Dubai!

14 partide, comentarii LIVE și o expunere mediatică
globală, acestea sunt îngredientele care vor ajuta sportul
minții să țină capul de afiș al știrilor sportive în
următoarele săptămâni.

Este loc pentru un singur rege!



SCHIMBĂRI DE REGULAMENT
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SCHIMBĂRI DE REGULAMENT

Se modifică condițiile de omologare a
turneelor începând de la 1 ianuarie
2022:

•  Noile ritmuri minime de joc pentru șah 
clasic sunt:

➢ 120minute/jucător pentru jucătorii cu 
rating +2400

➢ 60 minute KO + 30 secunde/mutare 
(echivalent cu 90 minute/jucător) 
pentru jucătorii cu rating maxim 2400 
(în loc de 2200, cum este în prezent)

➢ 60 minute/jucător pentru jucătorii cu 
rating maxim 1800 (în loc de 1600, 
cum este în prezent)

• De asemenea a fost redus timpul limită 
de înregistrare al turneelor la FIDE de 
la 7 zile la 3 zile.

Se modifică procedura de plată privind 
vizele anuale:

• Organizatorul verifică dacă toți 
jucătorii au efectuat plata vizei anuale.

• Organizatorul încasează în numele 
clubului organizator taxa vizei anuale și 
emite factura și chitanța către jucător. 

• Organizatorul trimite spre omologare 
turneul către adresele 
omologari@frsah.ro, legitimari@frsah.ro, 
contabilitate@frsah.ro 

• F.R.Șah emite factura detaliată, care 
include și vizele anuale, către organizator

• F.R.Șah verifică efectuarea plății de 
către organizator și dacă organizatorul 
are debite către F.R.Șah

• F.R.Șah omologhează turneul



● Campionatele Naționale de șah rapid, blitz și dezlegări

● Gala Șahului Românesc

● Gala Financial Intelligence

● Multe alte evenimente interesante

Va urma…



Urmărește-ne

Facebook Website YouTube

https://www.facebook.com/FRSah.ro
https://www.youtube.com/channel/UC0fhalo3u-xv87X8B28h1Dg
https://frsah.ro/
https://www.facebook.com/FRSah.ro
https://frsah.ro/
https://www.youtube.com/channel/UC0fhalo3u-xv87X8B28h1Dg

