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------------------------------------------------------------------------------------------------------------Нови Сад, 28. 02. 2022. године
Поштовани шаховски пријатељи,
Као што сте већ могли видети на нашем сајту у току прошле године најавили смо
важну новост у вези електронске базе података за клубове и играче који се региструју у
Шаховском савезу Војводине. Планирано је да уз помоћ ове базе на сајту ШСВ имамо
током целе године јасан преглед свих регистрованих играча, тренера и судија, као и
њихових клубова који ће и сами активно учествовати у свим евентуалним променама
приликом ажурирања базе у прелазним роковима.
Иако је било предвиђено да овај пилот пројекат на нашим просторима буде у
примени од наредне године, са великим задовољством могу да вам саопштим, да већ од
овог мартовског регистрационог рока у потпуности прелазимо на нови вид регистрације
клубова и играча. Са тим у вези није више потребно да у папирнатом облику канцеларији
ШСВ достављате на оверу бројне такмичарске књижице, фотографије играча, копије
спискова
и
осталих
докумената.
Довољно
је
да
на
е-маил
Савеза
(sahovskisavezvojvodinens@gmail.com) пошаљете списак ваших чланова са општим
подацима, како је наведено на сајту ШСВ (име и презиме, датум и година рођења,
категорија, ФИДЕ Ид број ако има и сл.).
Надамо се да ће вам ова новина значајно олакшати процес при самој регистрацији
клубова, а уједно и помоћи у прегледу екипа и играча које се такмиче у вашим лигама.
Такође смо отворени за све ваше евентуалне предлоге и сугестије.
На крају бих искористио и прилику да се захвалим МСц Томиславу Такачу (иначе
председнику ШК „Бачка“ из Пачира) који је уз огромно пожртвовање и ентузијазам успео
да у рекордном року изради једну овакву захтевну базу и свим љубитељима шаха са ових
простора је стави на располагање. Такође, захваљујем и свим координаторима лига ШСВ
који су дали неизмеран допринос при ажурирању самих база, као и дневном листу “АЛО“
који је финансијкси помогао реализацију пројекта.
Са спортским поздравом,
ПРЕДСЕДНИК ШСВ
Зоран Станимировић с.р.

