
      Комеморацијау ШСС поводомсмртиМиланаВелимировића

   Цеосветодаопо  шту великану

Шахов  скаСрби , ја смр  ћу Мила  наВелимирови , ћа оста     лаје безјош јед  ног велика .на  
Ни   је био велемај  ,    сторигре али је у композици  ји оста    вио траг каома    ло ко прење .га  
За    то и нечу  ди вели   „ки број сабора “  ца из све  тапроблем  ског ша    ха алии легенди 
класич  ног ша  хаАлексан  драМатанови   ћаиЉубоми  раЉубојеви , ћа ко   , ји су се на 
комемораци    ји у ШС Срби ,  је акасни    је и насахра   ни наНо  вомБежаниј  ском гро ,бљу  
опрости   ли оддра  гог пријате .ља
Телегра  ми сауче  шћасти     гли су сасвих стра  наплане ,  те одКи , не Инди , је Руси , је зе-
ма   љау окруже   њу и Вели  ке Британи ,    је доСАД и Брази ,   ла ау сви  ма јед  нареченица 
– трагеди    ја зацеошахов  ...ски свет

 Оживо  ту Велимирови , ћа двостру  ког велемајстора проблем  ског ша , ха пр  вог носио-
 цамеђународ  не титу   леу шахов  ској композици   ји у Срби   ји и пр  вог велемајсто -ра ре-

шава , ча говори  ли су:     , председникШС СрбијеМиодрагВукотић њего  ви најближи 
сарадни  – ци председ  ник Дру  штвапроблеми  стаБори  славГађан , ски Ми   ланАцаМи-
лиће , вић пр  ви чо   векШК Бео ,   град где је Ми  ланнапра  виопр  вешахов  ске кора ,ке  
Мар  јан Коваче , вић уред  ник шахов  ске рубри  ке Полити , ке тако  ђевелемајстор 

 проблемског шаха, дирек  „тор Шахов  ског информато “ ра Јо  ,   сип Ашик као и просла-
вље  ни срп  ски велемај  сторЉубо  мирЉубоје , вић Велимировиће  вагенераци ...ја
– Оста   ло је ви  шесолидарно   сти и међусоб  ног уважава   њау проблем , ском не  го у 
класич  номша  – ху подсе   тио јеЉубоје . – вић Позна   ваосамМила ,  на заједносмо 

    60-делилиидеалеи илузије их . година Че   сто сморазмењива  лимишље   њао про-
блем   ском и класич  номша ,  ху и мо  гу ре     ћи даје имаовисо  ке захте ,  ве пресве  га пре-

 масе ,    би ато је тра    жио и оддру ...гих
По  редлеген  диша   ха и проблеми , ста комемораци    ји у ШСС присуствова    ли су и Ми-
лано  васе  страВој ,   ка као и позна  ти словенач  ки мајсто  ришахов  ске композиције, ре-
презентатив  ци Мар  ко Кла   синц и Јан  ко Фур .ман

Ми  ланВелимиро   вић је ро  21. ђен апри  1952.  ла у Ни .   шу Као чланнационал-
 ног ти , ма осво   13 јио је меда   љанасвет  ским првенстви  марешава , ча укључујући 

екип  ну злат  1982.    ну и три наевроп . ским Појединач     но је биодвапу  тадру   ги и јед-
 ном тре   ћи насве .ту

 , „  ИванРадојевић Спортски журнал”

   Иницијативазапостхумно одликовање

Ка   ко је нагла  сиоМи   ланАцаМилиће , вић председ   ник ШК Бео , град допри  носМила-
 наВелимирови  ћаша   ху је немер :љив

– Потреб   но је покрену  ти иницијати    ву дасеВелимирови   ћу барпостхум  но додели 
држав  но призна . ње Ње   му то са   данезна  чи ни , шта међу  тим значи   лоби дру  гим про-
блемисти , ма репрезентативци  мако    ји су овој зе ,  мљи као ентузија , сти доне  ли толи-

 ко меда   љау јед  ној захтев  ној дисципли .ни
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