09.02.2017.
Краљево домаћин кадетског првенства Србије
Јубиларно, 20. такмичење кадета Централне Србије, у седам старосних
група, отворено је 9. фебруара у свечаној сали Градске управе града Краљева.
Захваљујући великој активности локалног шах клуба „Слога“ Краљево, наш
град је ове године изабран за домаћина манифестације. Шаховски клуб „Слога“ је,
уз Шаховски савез Централне Србије, суорганизатор првенства, уз помоћ хотела
„Турист“ и града Краљева.
„Наша очекивања су велика, зато смо Шаховском клубу „Слога“ из Краљева
дали да буде суорганизатор“, изјавио је на отварању председник Шаховског
савеза Централне Србије Зоран Бојовић.
Такмичење, у којем ће наступити око 170-180 деце, из скоро свих клубова
Централне Србије, узраста осам, 10, 12, 14, 16, и 20 година, траје до недеље, 12.
фебруара. Игра се у свакој старосној групи по девет кола. Најбољи у свакој
категорији, мушкој и женској, иду на државно првенство, а најбољи са државног ће
бити представници Србије на европском и светском такмичењу.
Шаховски клуб „Слога“ Краљево има пет такмичара.
„Очекујемо да се деца лепо забаве и да заволе ову игру. Наш клуб и
„Турист“ имају традицију у организовању важних турнира, и у томе Краљево
постаје препознатљиво и у шаховском и у туристичком смислу“, поручио је
председник клуба Зоран Јаблановић.
Како је истакао Милан Јовановић, F&B менаџер хотела „Турист“, они већ
годинама са Шах клубом „Слога“ организује турнире.
„Ово је један од бројних организованих у протеклих седам година. Најдражи
нам је јер су овога пута актери најмлађи учесници. Са колегама из осталих хотела
ћемо, као и до сада, промовисати Краљево и његов богат туристички потенцијал“,
поручио је Јовановић.
Град Краљево је подржао одржавање ове манифестације. Члан Градског
већа града Краљева, ресорно задужен за област спорта, Иван Бунарџић, истакао
је да му је част да отвори једну овакву манифестацију.
„Јако ме радује велики број деце. Краљево, као град домаћин, најмање што
може је да им обезбеди просторије у којима ће се првенство одигравати. У
наредном периоду средства и капацитете улажемо у развој школског спорта и
млађе узрасне категорије“, изјавио је Бунарџић, истакавши да је од великог
значаја и то што је један шаховски клуб који је на листи суфинансирања града
Краљева препознат као достојан домаћин оваквог такмичења.

