ZGORNJE GORENJSKE

Društvo za cerebralno paralizo
Datum: 18. februar 2019

V soboto 9. februarja 2019 smo se ob 10. uri zbrali v Bistro Oaza na Jesenicah, kjer
je potekalo Področno tekmovanje v šahu za mladostnike in odrasle osebe z različnimi
oblikami invalidnosti, ki ga je organiziralo Športno društvo cerebralne paralize Žarek
iz Murske Sobote v sodelovanju z Zvezo SONČEK Slovenije in SONČKOM Zgornje
Gorenjske. Po pozdravnih nagovorih predsednika Športnega društva za cerebralno
paralizo Žarek iz Murske Sobote Bojana Poredoša, Tomislava Špilaka iz Zveze
SONČEK Slovenije in predsednika našega društva Jerneja Kocjančiča se je pričelo
tekmovanje. Tekmovalci so igrali po pravilih FIDE z dodatkom za pospešeni šah,
sedem kol po švicarskem sistemu, dirigirano varianto po ratingu. Pari so se določili z
računalnikom. Pred pričetkom turnirja je bil objavljen turnirski pravilnik z vpisom.
Igralni čas je bil deset minut na igralca oziroma igralko. Preložitev partije ni bila
možna. Odsotni igralec je izgubil partijo. Rezultat je sporočil sodniku zmagovalec, v
primeru remija pa igralec z belimi figurami. Tekmovanja se je lahko udeležila
katerakoli oseba z invalidnostjo, na državno prvenstvo pa se lahko udeležijo samo
osebe s cerebralno paralizo. Skupno je sodelovalo devet tekmovalcev. Prvo mesto je
zasedel Tomislav Špilak iz Pomurskega društva za cerebralno paralizo, drugo mesto
Ivan Vidmar iz Športnega društva cerebralne paralize Žarek Murska Sobota in tretje
mesto Mark Bordonček iz Športnega društva cerebralne paralize Žarek Murska
Sobota. Tudi ostali tekmovalci so pokazali veliko lepih potez, saj se je videlo, da so
med letom uspešno trenirali. Dosegli so naslednja mesta: Damijan Urbanec 4. mesto,
Bojan Poredoš 5. mesto, Robi Kuzma 6. mesto, Boštjan Podgoršek 7. mesto, Robi
Potočnik 8. mesto in Željko Flisar 9. mesto. Da je tekmovanje potekalo kot je
potrebno je poskrbel sodnik Šahovskega kluba Komenda Franc Poglajen. Vsi
tekmovalci so bili nagrajeni s priznanji. V spomin so najboljši trije prejeli pokale. Za
okrepčilo in dobro razpoloženje so poskrbeli prijazni gostinci Bistro Oaze Jesenice, ki
so nam pripravili okusno kosilo. Preostanek popoldneva je bil namenjen druženju,
vendar vsega lepega je enkrat konec in že nas je čakalo slovo in pot proti domu, v
upanju, da se prihodnje leto zopet vidimo.

Namen tekmovanja je bil mladostnikom in odraslim osebam z različnimi oblikami
invalidnosti omogočiti preživljanje prostega časa na zdrav način in v športnem duhu,
širjenje socialne mreže in druženje, možnost za doseganje uspeha in uveljavljanje na
pozitiven način ter s tem možnost za dvig samopodobe, vzpodbujanje športnih
aktivnosti pri osebah s cerebralno paralizo, izbor ekip in posameznikov za državna
prvenstva.
V četrtek je 14. februar - Valentinovo ali praznik svetega Valentina, ki je tradicionalni
dan, ko si v nekaterih kulturah zaljubljenci izkazujejo ljubezen - največkrat s
pošiljanjem voščilnic in izmenjavo daril. Ob tem prazniku nismo pozabili na vse naše
tekmovalce tekmovanja v šahu in jim v ta namen poklonili skromna darilca, da se
bodo v prihajajočih dneh lahko malo posladkali.
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Vanda Hrovatin
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