У НОВОМ САДУ ОТВОРЕН 26. ВОЈВОЂАНСКИ ШАХОВСКИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ

Више од 100 младих у борби за титуле
У пријатном амбијенту хотела „Нови Сад“ у среду 25. децембра 2018. године
свечано је отворен 26. Војвођански шаховски фестивал младих за 2019. годину. На
самом почетку, химну „Боже правде“ извела је Анђела Даниловић, ученица музичке
школе, након чега су госте поздравили Зоран Станимировић, председник Шаховског
савеза Војводине и уједно главни судија турнира, као и Дане Баста, председник
Шаховског савеза Новог Сада. Турнир је свечано отворила Аранка Биндер, помоћница
Покрајинског секретара за спорт и омладину, која је симболично повукла први потез
за белу у партији Ања Јовановић – Милица Амиџић, док је Дане Баста такође
симболично повукао први потез за црну.
На такмичењу учествује укупно 106 кадета из свих крајева Војводине, међу
којима је 80 дечака и 26 девојчица. Дечаци играју у узрастним категоријама до 8, 10,
12, 14, 16 и 18 година, док су код девојчица ових шест категорија груписане у три, те
се тако девојчице надмећу до 10, 14 и 18 година, с тим да се пласман рачуна посебно
у свакој категорији. Турнир се игра по класичном темпу игре од 90 минута по играчу
за целу партију, са додатком од 30 секунди за сваки одиграни потез. За победнике у
свих 12 узрастних категорија Шаховски савез Војводине сноси трошкове учешћа на
Кадетском првенству Србије 2019. године, које ће се одржати за време Ускршњих
празника. Пре почетка турнира у редовном шаху, у уторак 24. децембра одигран је и
брзопотезни турнир у три категорије код дечака (до 10, 14 и 18 година) и један
јединствен турнир за девојчице.
Редовна кола у класичном шаху се играју сваког дана од 9 и од 16 часова у
хотелу „Нови Сад“, где су учесници и смештени. Надметања се завршавају у недељу
30. децембра, када се од 13 часова игра последње, девето коло. Гледаоцима је
дозвољен приступ у турнирској сали у првим минутима сваке партије, а резултате је
могуће пратити и путем интернета, на сајту Шаховског савеза Војводине, где се
редовно ажурирају.
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