
Министарка омладине и спорта проф. др Алиса Марић je отворила 14. 
појединачно  првенство  Европе  за  жене  у  шаху,  у  “Grand Ballroom”  сали 
београдског хотела Метропол,  који  ће трајати  до 4.  августа 2013.  године. 
Овај престижни спортски догађај један је од пет најважнијих шампионата из 
званичног календара Европске шаховске уније, а 14 најуспешнијих учесница 
са првенства пласираће се директно на Светски шампионат за жене.

- Србија негује традицију шаха. Поносни смо на то да скоро сви познају 
или  играју  шах.  У  Србији  се  шахисти  високо  цене  као  спортисти 
врхунског  умећа.  У  овом  дивном  простору,  радујемо  се  великом 
такмичењу  –  Европском  Појединачном  првенству  за  шахисткиње, 
догађају којиће оживети шаховску Србију! - поручила је министарка.

Прва  дама  српског  спорта,  која  је  и  председница  организационог  одбора 
овогодишњег турнира  захвалила се Европској Шаховској Унији на поверењу 
и указаној прилици. 

- Честитала  бих  Шаховском  Савезу  Србије  на  великим  напорима 
уложеним  у  организацију.  Посебно  се  захваљујем  председнику 
Европске  шаховске  уније  Силвију  Данаилову,  на  подршци  овом 
пројекту-рекла је она и поручила да најбоља такмичарка победи.

Председник  Шаховског  савеза  Србије  Миодраг  Вукотић у  свом 
обраћању  на  свечаном  отварању  је  пожелео  да  се  шахисткиње  осећају 
пријатно,  да  им  Београд  и  Србија  остану  у  лепој  успомени  и  да  им  се 
остваре шаховски снови, а затим је додао:

- Европска шаховска унија је у 2013. години Шаховском савезу Србије 
поверила  организацију  две  значајне  шаховске  манифестације: 
Европско  школско  првенство,  недавно  одржано  у  Новом  Саду  и 
Појединачно првенство Европе за жене, које ће се у наредних 13 дана 
дешавати  у  Београду.  Додељивањем  ових  такмичења  Србији,  је 
очигледан доказ да Европа цени и поштује српски шах, уз уверење да 
ће Шаховски савез Србије потврдити стечени реноме у организацији 
великих  спортских  догађаја.  Доделу  14.  појединачног  европског 
првенства у шаху за жене доживљавамо и као посебно признање за 
досадашње  успехе  нашег  женског  шаха  и  радујемо  се  што  смо  у 
прилици  да  будемо  домаћини  најпрестижнијег  европског  шаховског 
такмичења за жене. Драго нам је да је ово првенство Европе окупило 
до сада највећи број шахисткиња – 168 из 35 земaља. Уверени смо да 
ће европско првенство дати нови импулс,  подстицај и замах шаху у 
Србији

Оганизатори првенства су Шаховски савез Србије и “Центар за развој 
шаха”  из  Београда,  под  покровитељством Европске  шаховске  уније.  Град 
Београд такође је пружио финансијску и организациону помоћ.
Одлуку  да  се  ова  значајна  спортска  манифестација  додели  Шаховском 
савезу  Србије  и  граду  Београду  донео  је  председник  Европске  шаховске 
уније  (ЕCU)  Силвио Данаилов, који  се на отварању турнира присутнима 
обратио на српском језику.



- Пожелео  бих  срећу  свим  учесницама  турнира  и  захвалио  се 
Министарству  омладине  и  спорта  и  организаторима  на  добро 
припремљеном  турниру-  рекао  је  он  и  додао  да  се  у  престоници 
Србије, Београду који је седиште Европске шаховске уније осећа као 
код куће. 


