Пост-реліз
У Києві відзначили День шахів
19-21 липня 2013 в Києві відбулося святкування Дня
шахів в Україні.
Святкову програму склали інтерактивний конкурс шахових задач, шахова
розважальна вікторина для дітей, історична шахова вікторина для дорослих, бліцматч переможців, сеанс одночасної гри, бліц-турнір тощо. Організатор святкування
для дітей – Всеукраїнський благодійний фонд “Дитячі шахи”, головною місією
діяльності якого є розкриття потенціалу кожної дитини шляхом залучення до шахової
гри та популярізація шахів у суспільстві. Ведучими свята виступили міжнародний
гросмейстер, тренер вищої категорії Спартак Височін та міжнародний майстер,
засновник ВБФ “Дитячі шахи” Олена Бойцун.
У заході взяли участь почесні гості, зокрема Міністр молоді та спорту України
Равіль Сафіуллін, який сам зіграв шахову партію із гостями та отримав перемогу.
Равіль Сафіуллін відмітив, що шахи в Україні є популярним видом спорту, особливо
серед дітей. Так, в Україні 15 тисяч дітей займаються у спеціалізованих дитячоюнацьких школах, але кількість шанувальників шахової гри в Україні значно більша.
Президент Федерації шахів України Віктор Капустін привітав усіх гостей
свята із Днем шахів та висловив впевненість, що подібні заходи сприяють
популярізації шахів як серед дітей, так і дорослих.
На Шаховій вікторині для дітей перемогу виборов 12-річний київський
першоразрядник Євген Слепчук, який зіграв бліц-партію із переможцем історичної
вікторини для дорослих, міжнародним арбітром Олегом Товчигою за кубок До дня
шахів та головний приз – тренувальну сесію із міжнародним гросмейстром. Боротьба
у партії тривала до останніх секунд, й перемогу святкував Олег Товчига, який й
отримав кубок Всеукраїнського благодійного фонду “Дитячі шахи”, але досвідчений
переможець передав головний приз юному шахісту.
Усі учасники отримали призи за активну учать у вікторині від ВБФ “Дитячі
шахи” та спеціальні призи від Спортивного комітету України. Президент СКУ Ілля
Шевляк у привітальному слові розповів про перспективи розвитку інтелектуальних
видів спорту в Україні. У заході прийняли участь юні шахісти від 5 років –
переможці чемпіонатів Києва та України, всеукраїнських та міжнародних турнірів, а
також дорослі шахісти та заслужені тренери.
Серед усіх гостей заходу було розіграно приз - електронну книгу з базою
художніх книг шахової тематики, яку виграв тренер РШШШ «Авангард» Валерій
Гриньов. Після розіграшу гостям було запропоновано солодкий стіл.
У 2013 році відбулося вже друге святкування Дня Шахів в Україні. 1 листопада
2011 року Верховна Рада України ухвалила Постанову «Про проголошення Дня шахів
в Україні». 20 липня також є міжнародним днем шахів.
Фотографії:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.363349170464247.1073741831.241964169269415&type=1
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