
Шаховски клуб „Дневник“ и Дечји шаховски клуб „Капабланка 1992“ организују 

25. јубиларни турнир деце „Шах у школе“ 

(Молимо Вас да ово проследите учитељима шаха у вашој школи) 

Обавештавамо Вас да ће новосадски клубови „Дневник“ и Дечји шаховски клуб 

„Капабланка 1992“, а у техничкој сарадњи са ШС Новог Сада и Новосадским шаховским 

клубом, у СУБОТУ,   8. децембра организовати 25. јубиларни турнир деце „Шах у школе“. 

Такмичење ће се одржати у Основној школи „Никола Тесла“, Футошки пут 25а, са почетком у 

10 часова. Школу, у коју се може ући и из Суботичке улице ћете најлакше наћи тако, да ако 

рецимо идете из центра града, прођете поред новог хотела Шератон и одмах (30 метара 

напред после раскрснице са Бул. Европе) скренете десно, а пре бензинске пумпе „МОЛ“ и 

паркирате ауто испред „Југоалата“. Тачно преко пута пумпе је један улаз у школу са, 

нажалост, малим бројем места за паркирање. За оне који долазе са севера Бачке је најбоље 

да дођу са  Булевара Европе и на великој раскрсници пре хотела скрену десно и исто дођу 

иза пумпе. 

Молимо вас да ради бржег уношења података играча у компјутер дођете до 9.30, 

(9.15) како се не би правила гужва, јер су нам долазак најавили и учесници из Вршца, 

Панчева, Кикинде, Алексе Шантића, Сомбора, Оџака, Београда... Наравно, најбоље је да се 

такмичари пријаве преко и-мејла: sahuskole25.ns@gmail.com, с молбом да то буде најкасније 

до петка у 15.00  часова, како бисмо наместили велику салу за игру и неколико учионица. 

Друга погодност ранијег доласка је та што ће се одмах по пријави послужити прва тура 

топлих пецива и освежење. Друго послужење је у 12.30 (13) часова. Уписнина је 250,00 

динара.  

Турнир ће се играти у следећих ПЕТ конкуренција: 

Девојчице 5-8. разред; дечаци 5-8. разред (ученици средњих школа не играју); 

Девојчице 2-4. разред; дечаци 2-4. разред (или 2008, 2009. и 2010. годиште) и 

Ђаци прваци и предшколци (рођени 2011. године и касније). Само у овој групи 

заједно играју  дечаци и девојчице. Победнички пехари и медаље, као и литература се деле 

одвојено.  

Играће се 7 кола по Швајцарском систему, темпо игре по 15 минута за целу партију, уз 

компјутерско паровање. Понети прегледну шаховску гарнитуру и шаховски сат. 

Пропратна манифестација турнира  на којем је од 1990. године учествовало преко 

3.000 младих шахиста је Брзопотезни позивни турнир јавних личности, предвођениh 

олимпијцем, прослављеним џудистом  Павлом Бајчетићем, а учешће је потврдио и 

кошаркаш Стефан Стојачић, баскеташ и светски првак, који је иначе био и успешан млади 

шахиста „Капабланке“.  Даље, професори Универзитета, песници и сатиричари из Београда и 

други... 

Спортски поздрав,                                                          

                                                                                             ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ: 

                                                           Жељко Медар, оснивач и директор турнира (Тел:069/1967-213)  


