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Kto bude majstrom sveta?
Už o týždeň odštartuje v Ružomberku najväčší šachový festival na Slovensku. Vďaka "CHESSFEST 2017"
spoznáme 25 najlepších šachistov vo svojej kategórii. Všetko odštartuje v piatok 26.5.2017 majstrovstvami
Slovenska štvorčlenných družstiev do 16 rokov s povinnosťou dievčaťa v družstve. O deň neskôr sobotu
27.5. 2017 bude festival pokračovať najmasovejším podujatím a to majstrovstvami Slovenska mládeže v
rapid šachu v 14 kategóriách.
Počas sobotňajších majstrovstiev Slovensko spozná 14 majstrov Slovenska a to v kategóriách chlapcov a
dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 rokov. Organizátorom celého podujatia je opäť šachový klub Ružomberok.
Klub tento rok zároveň oslavuje 95 rokov existencie. K festivalu získal aj zaujímavé podujatie, ktorým sú
majstrovstvá sveta telesne ťažko postihnutých a vozíčkarov v šachu IPCA. Tie začnú 27.5. a budú trvať až
do 6.6.
Majstrovstvá sveta sa v Ružomberku konajú po prvýkrát. Hoci nejde o najmasovejšie podujatie v rámci
medzinárodných podujatí, rozhodne je to jedno z najnáročnejších. Turnaja sa totiž zúčastnia hendikepovaní
hráči z 3 kontinentov sveta. Na majstrovstvách sveta sa rozhodne o najlepších hendikepovaných šachistoch
a šachistkách. Nezabudneme ani na juniorky a juniorov, kde prví 4 muži a prvé 4 ženy získavajú možnosť
reprezentovať družstvo telesne postihnutých aj na najväčšom šachovom podujatí sveta. Na šachovej
olympiáde v roku 2018.
Súbežne s majstrovstvami sveta sa bude odohrávať aj B turnaj majstrovstiev sveta, ktorý je otvoreným
turnajom pre všetkých šachistov. Toto podujatie organizátori pripravujú ako 20. ročník tradičného
ružomberského turnaja o pohár primátora mesta MONTANA FIDE OPEN Ružomberok.
"Čaká nás veľmi náročné podujatie, ktoré bude trvať 12 dní. Spoznáme množstvo víťazov, odohrajú sa
tisícky partií, počítame s celkovou účasťou cez 500 hráčov zo 14 krajín sveta, čo je pre nás veľkou výzvou.
Pevne veríme, že aj vďaka podpore partnerov ako je napríklad Nadácia KIA motors Slovakia, Úrad vlády
Slovenskej republiky, mesto Ružomberok, Montana a mnoho ďalších, sa nám to podarí. Zároveň pozývame
širokú verejnosť do hotela Kultúra pozrieť sa na tento krásny a náročný šport." zhodnotil dlhoročný riaditeľ
turnaja Marek Zelnický.
Pre účastníkov organizátori pripravili aj C turnaj majstrovstiev sveta a to otvorený turnaj v bleskovom šachu.
Počas MS spoznáme aj majstra Slovenska medzi hendikepovanými šachistami. Nechýba ani množstvo
sprievodných akcií, napr. zápas Rusko vs. zvyšok sveta, alebo šachová simultánka s odbornou garantkou a
FIDE majsterkou Monikou Motyčákovou.

Záštitu nad turnajom prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico a záštitou majstrovstiev
Slovenska sa stal predseda ŽSK Juraj Blanár. Garantom celého festivalu sa stal primátor mesta
Ružomberok Igor Čombor.
Informácie na www.chessfest.sachrbk.sk
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