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

 

26. турнир деце „Шах у школе“ - 32 године традиције! 

(Молимо Вас да овај распис проследите наставнику/учитељу шаха у вашој школи) 

 

Обавештавамо вас да ће новосадски клубови „Дневник“ и ДШК „Капабланка 1992“, а 

у техничкој сарадњи са ШС Новог Сада и Новосадским шаховским клубом, у НЕДЕЉУ, 

18. децембра организовати 26. турнир деце „Шах у школе“.  

Турнир је као и увек подржао Шаховски савез Војводине. 

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

почетком у 10 часова (доћи најкасније до 9.30). Играчи који су пријављени преко и-

мејла се  јаве судијама који заокруже име учесника у већ припремљеним списковима. 

Отварање турнира је у 10 часова после ког одмах почиње 1. коло. Молимо вас да ради 

бржег уношења имена играча у компјутер дођете до 9.15 и одмах по доласку и 

извршеној пријави, послужите се топлим пецивом и освежењем. 

НАЈБОЉЕ је да се играчи ПРИЈАВЕ преко и-мејла: sahuskole32godine@gmail.com  с 

молбом да то буде најкасније до четвртка, 15. децембра до 15 часова како бисмо 

наместили велику салу за игру и неколико учионица. У пријави које пошаљете 

написати имена деце, разред и годиште.  Котизација за учешће је 300,00 динара. 

Понети шаховске гарнитуре, а ко има и шаховски сат (може и механички). 

Турнир ће се играти у следећих пет категорија: 

ДЕВОЈЧИЦЕ 5-8. разред (или, рођене 2008,2009, 2010. и 2011. године); 

ДЕЧАЦИ 5-8. разред (или рођени 2008, 2009, 2010. и 2011. године); 

ДЕВОЈЧИЦЕ 2-4. разред (или рођене 2012, 2013. и 2014. године); 

ДЕЧАЦИ 2-4. разред (или рођени 2012, 2013. и 2014. године) и 

НАЈМЛАЂА ГРУПА - ЂАЦИ ПРВАЦИ И ПРЕДШКОЛЦИ у којој заједно играју девојчице и 

дечаци рођени 2015. године и млађи (биће и посебне награде за девојчице). 

Победници по групама биће награђени пехарима, најуспешнији медаљама и 

шаховском литературом. 

Играће се 7 кола по Швајцарском систему, темпо игре је 15 минута по играчу за целу 

партију, с тим да ће се у најмлађој групи кренути без сата и ако затреба употребити. 

Подсећамо да је први турнир деце под називом „Шах у школе“ одржан 24. новембра 

1990. године у новосадској школи „Милош Црњански“. 

Спортски поздрав,                  ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ, Жељко Медар (060/63-957-63) 


