
УОЧИ СИМУЛТАНОГ МЕЂУНАРОДНОГ РЕШАВАЧКОГ 

ТАКМИЧЕЊА 29. ЈАНУАРА 

Провера даровитих у Београду и Новом Саду 

Предстојеће такмичење кадета из 27 земаља открило је многе таленте, 

међу којима су и светски првак Данила Павлова и наш Илија Серафимовић  

Ове недеље, 29. јануара, од 11 до16 часова, у 40 градова из 27 земаља 

одржава се 19. симултано међународно решавачко такмичење (ИСЦ). По 

традицији, три категорије се разликују по тежини задатака и саставима.  

Прва и друга се рејтингују и садрже два кола са по шест задатака, за по два 

сата по колу (11 до 13 часова и 13.30-15.30 часова), уз предах од 30 

минута. Прва је знатно тежа и отворена за све најамбициозније, а у другој 

је дозвољен решавачки рејтинг до 2.000 поена. 

Трећа категорија је намењена искључиво кадетима до 13 година, рођеним 

2010. или млађим. Траје два сата, а решавају се четири мата у два потеза, 

један у три и једна студија (бели добија или бели ремизира). 

На централној локацији за Србију, у просторијама ОШК Београд (Мије 

Ковачевића 10), одржаће се такмичење за све три категорије, а водиће га, 

као и раније, пожртвовани Деан Милетић. 

За нас је посебно важна кадетска група, као извор потраге за новим 

талентима, па ће се такмичење у тој групи одржати паралелно и у 

просторијама Новосадског шах-клуба (Пашићева 26).  

Окупљање у Новом Саду је у 11 часова, где ће припреме и суђење водити 

искусни педагог Жељко Медар, а пријављивање се врши на телефон 021-

503-787. 

У Београду је кадетско такмичење од 13 до 15 часова. Обавезно је 

пријављивање, са назнаком категорије, на телефон 060-311-3121. 

Симултана такмичења за кадете почела су 2015. и одмах открила многе 

будуће шампионе. На првом такмичењу 2015. треће место је заузео 

десетогодишњи Илија Серафимовић, данас најуспешнији репрезентативац 

у походима Србије до прошлогодишњих титула европских првака и 

светских вицешампиона.  



Иза њега је био две године старији Данила Павлов, сада двоструки светски 

и европски првак. Наредне године Илија је био први, а Данила је већ добио 

неупоредиво боље услове за путовања на турнире и много бржи напредак. 

Зато је Илија у комповању надмашио све своје вршњаке, а сада 

надокнађује и то што је изгубио неравноправним условима на решавачким 

такмичењима. Надајмо се да ће се и то убудуће поправити. 

Марјан Ковачевић 

 

Почетак ривалства: Данила Павлов (са шалом) и Илија Серафимовић (у 

жутој мајици) на Светском првенству у Београду 2016. 

 

Фото А. Васиљевић 


