Министрица Нада Тешановић на челу Организационог одбора ЕП за младе
БАЊАЛУКА - Организациони одбор 12. појединачног првенства Европе за младе у убрзаном
и брзопотезном шаху, које ће бити организовано од 14. до 20. јула у Бањи Врућици,
формиран је јуче, 7. фебруара, у Бањалуци.
На састанку одржаном у просторијама Министарства породице, омладине и спорта РС,
одлучено је да ће Одбору предсједавати министрица Нада Тешановић, а да ће њен замјеник
бити Саво Касаповић, начелник општине Теслић.
Чланови Организационог одбора су: Недељко Чубриловић, Антон Касиповић, Никола
Шпирић, Зоран Тегелтија, Драган Вранкић, Драгољуб Давидовић, Драган Богданић,
Миленко Шибаревић, Јово Јањић, Веселин Миличевић, Рајко Петровић, Раде Јаворић, Јово
Кујунџић и Предраг Батинић.
Приједлоге у циљу ефикаснијег функционисања Одбора изнијели су Недељко Чубриловић,
министар саобраћаја и веза РС, и Владимир Шакотић, извршни директор Европске шаховске
уније (ЕCU), а свог представника имала је и Административна служба града Бањалука, с
обзиром да је предвиђено да у овом граду, пригодним програмом и дефилеом учесника,
шампионат буде свечано отворен.
Очекује се учешће око 250 такмичара из 20 европских земаља, који ће се огледати у пет
дисциплина.
Министрица Тешановић је нагласила да је ово такмичење, као једино Европско првенство
ове године у Српској, приоритет надлежних органа, те да је добра организација ове врхунске
манифестације веома важна за имиџ Републике Српске у свијету.
На састанку је такође усвојен оквирни финансијски план и утврђен план активности у
наредна два мјесеца.
Именован је Секретаријат од седам чланова, на чијем је челу Пантелија Дакић, предсједник
Шаховског савеза РС. У тиму се налазе још: Миладин Гаврић, Васо Бојанић, Владо
Стојановић, Никола Лакић, Бранко Томић и Марио Сарић.
За врховног арбитра именована је Сава Стоисављевић из Србије, међународни шаховски
судија са "А" листе. Ријеч је, између осталог, о првој жени која је била главни судија на
Олимпијади (Ханти Мансијск 2010), пројект менаџеру европских првенстава и генералном
секретару ЕCU -а, чије је сједиште од 2010. године у Београду.
Судила је на низ великих такмичења: олимпијадама, гран при турнирима, свјетском
шампионату за жене, свјетским првенствима за кадете и омладинце...
Прва сједница Организационог одбора протекла је у конструктивној атмосфери, а шаховске
раднике је посебно импресионирала озбиљност и пажња којом су руководећи органи
приступили организацији Европског првенства за младе у убрзаном и брзопотезном шаху. На
тај начин су створени сви предуслови да се шаховским талентима из Босне и Херцеговине
пружи могућност да одмјере снаге са својим вршњацима из цијеле Европе. Биће то не само
сјајан подстицај у њиховим даљњим напорима у савладавању древне вјештине већ и прилика
да Република Српска још више отвори врата омасовљењу и популаризацији шаха међу
младима.

