У Великом Паланчишту одржан међународни
Петровдански шаховски турнир
10.07.2022 - 16:30

Интернационални шаховски мајстор из Бања Луке Владо
Јаковљевић побједник је међународног Петровданског шаховског
турнира који је данас одржан у Великом Паланчишту код
Приједора.

Организатор и домаћин турнира Ранко Бановић је изразио задовољство што је на турниру
учествовало 40 шахиста из Републике Српске, БиХ и Хрватске те да се нада да ће турнир, који је
одржан други пут, постати традиционалан.
"Ово је турнир међународног карактера који је судио ФИДЕ судија, а организован је поводом
крсне славе села Петровдан тако да смо жељели да прославу проширимо и неким спортским
садржајима", рекао је Бановић.
Немања Шипка ФИДЕ шаховски судија изјавио је новинарима да је град Приједор традиционално

познат по шаховским турнирима и одличним шаховским резултатима и да се на овом турниру већ
други пут на једном новом мјесту у Великом Паланчишту одржава шаховски турнир гдје се
окупљају најбољи шахисти из ове наше регије.
" Овдје смо данас имали и неколико шахиста са међународним титулама, играло се
по швајцарском систему девет кола, а организатор је обезбиједио паховски фонд од 910 КМ за
десетак награда за учеснике турнира", истакао је Шипка.
У име Градске управе Приједор учеснике је поздравио и први потез на турниру повукао Драгослав
Кабић који је истакао да се турнир одржава на мјесту које има и историјски значај.
" Са Шаховским савезом Републике Српске и Градом Приједором мјештани Великог Паланчишта
организовали су овај турнир и видимо да је добра посјећеност .Град Приједор помаже све ове
манифестације које су од великог значаја за мјештане, а онда и за град Приједор", поручио је
Кабић.
Најбољу оцјену једног оваквог догађаја дао је Милан Вукић, велемајстор из Бања Луке који је у
коначном пласману освојио друго мјесто. Он шах игра 50 година и први је велемајстор у БиХ и
први који је освојио појединално првенство Југославије из БиХ, четири пута је био првак
Југославије.
"Ово је мени фантастично да се у једном селу организује такав турнир и честитам организаторима
јер није било важно ко ће побиједити, стварни побједници су организатори који у овако сложеној
ситуацији успијевају да окупе људе и да организују овакав спортски догађај", поручио је Вукић,
додајући да је шах у ствари живот у малом.
" У шаху као и у животу стално морате да рјешавате неке проблеме тако да је то једна позитивна
ствар. Шах је уведен у руске школе ради развоја логичких способности код дјеце" закључио је
Вукић.
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