ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА ШАХ- секције за школску 2013 /2014.годину

У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ:
Планирано је и одржано 6 часова.Сем уобичајених часова пријема нових
чланова секције,играња слободних партија,понављања старог
градива,симултанки са шаховским судијом Томиславом Димитријевићем и
наставницом математике и шаха Мирјаном Селак,ученици шаховске секције су
учествовали на Другом појединачном првенству Београда-ученика основних
школа у шаху 14.децембра 2013. Првенство је организовао ШАХОВСКИ
САВЕЗ БЕОГРАДА и Шаховска школа Београд у сарадњи са Секретаријатом
за Спорт и омладину Београда, Спортским Савезом Београда и шаховским
клубовима у локалним самоуправама у оквиру 40.циклуса „ШАХ У ШКОЛЕ“.
Најбољи пласман је остварио Неранџић Константин,ученик 6/3 разреда.
У ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ:
Планирано је и одржано 12 часова.1.марта 2014. у Основној школи
„Душан Вукасовић“- Диоген/Бечмен ,на Општинском Екипном првенству
основних школа,наши и дечаци(Неранџић Константин 6/3,Илић Милош
7/1,Бодо Милош 8/2 и Ђура Николић 8/2) и девојчице(Дејана Врдољак 6/3,
Катарина Златковић 6/3 и Емилија Чакован 7/1) су освојили Прва местадипломе и пехаре! Ученике је водила наставница математике и шаха Мирјана
Селак.Овом победом,ученици су стекли право на даље учешће:Првенство
Београда, које је одржано 12.04. и 13.04.2014. у ОШ“Никола Тесла“ у
Винчи.Ученике је оба дана водила наставница Мирјана, а превоз је финансирала
матична школа „Вожд Карађорђе“-Јаково.Наши шахисти су освојили бољи
пласман ове године него прошле године.
20.05.2014.одржано је полуфинале-турнирске партије за Првенство
школе поводом „Дана школе“.Сем учесника који су се директно
пласирали:Неранџић Константин и Дејана Врдољак,одличну игру су показали од
девојчица и Катарина Златковић,Емилија Чакован и Јелена Степановић,а од
дечака Милош Илић,Теодосин Марко,Матић Слободан,Нонић Вељко,Марков
Петар.
21.05.2014. одржано је финале.Судије на овом турниру су биле Томислав
Димитријевић-уча и Ненад Стојковић из шаховског клуба „Младост“-Сурчин,
који је и наставник шаха у шаховској школи у Сурчину и обезбедио је пригодне
шаховске књиге победницима.

Првакиња школе за ову школску годину је Дејана Врдољак 6/3,друго
место је освојила Катарина Златковић 6/3,а треће место Емилија Чакован 7/1.
Првак школе је Милош Илић 7/1,друго место је освојио Константин
Неранџић 6/3, а треће место Теодосин Марко 6/1.Сви ови ученици су добили и
дипломе које је обезбедио СПОРТИШ-Београд.

Извештај написала наставница Мирјана Селак
У Јакову,25.6.2014.године

