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ШАХ

Сомборски шаховски клуб 
(СШК) исписао је великим 

словима нову страницу клупске 
безмало стогодишње историје. У 
сусрет свом стототом рођендану, 
који ће прославити 30. септем-
бра 2022. године, најстарији ша-
ховски клуб на тлу Србије после 
Новосадског шаховског клуба, 
може са поносом да истакне да 
има три члана, два бивша и једног 
садашњег, на овогодишњој, 43. 
по реду, Шаховској олимпијади, 
која ће бити одржана у Грузији 
од 23. септембра до 6. октобра 
2018. године.

Шаховску азбуку под окриљем 
СШК-а научили су велемајстори 
Душан Поповић и Милош 
Рогановић, који ће заиграти у 
саставу мушке репрезентације, 
док ће у женској шаховској 
репрезентацији боје Србије бра-
нити и женски интермајстор Ма-
рина Гајчин, што је изузетан 
успех за сомборски шах, који је 
у односу на неке друге шаховске 
центре, мала средина, али која је 
дала три од десет овогодишњих 
репрезентативаца.

Велемајстор Душан Поповић 
(1983. годиште) до 1999. године 
био члан СШК-а. Најзначајнији 
успеси у шаху су му: на Шаховској 
олимпијади 2006. године у Тори-
ну био је најуспешнији играч у 
репрезентацији и укупно четврти 
по резултату играч Олимпијаде 

са 9,5 поена из 13 партија; на 
Омладинском европском првен-
ству 2002. године освојио прво 

место у брзопотезном и друго 
у убрзаном шаху. Троструки је 
кадетски првак Југославије. У 
Врњачкој Бањи 2012. године на 
Шампионату државе освојио је 
треће место.

Велемајстор Милош Ро-
гановић (1991. годиште) за 

СШК играо је осам година (до 
2013. године) и није изгубио 
ниједну партију, играјући углав-

ном на првој табли.Освојио је 3 
сребрне медаље на Јуниорском 
првенству Европе: у убрзаном , 
брзопотезном шаху и у супер-
финалу. Наступао је за сениор-
ску репрезентацију Србије на 
Првенству Европе у проблем-
ском шаху и као члан екипе 

у редовном шаху 2009. годи-
не и био најмлађи члан у обе 
наше репрезентације и међу 

најмлађим учесницима тих ев-
ропских првенстава.

Мада му је шах животна 
преокупација,  Милош је био 
веома успешан ђак и студент, а 
сада је на факултету асистент, 
којем је остало само још да на-
пише рад да би постао доктор 
наука. Иначе, изванредне ре-
зултате у шаху постиже у кон-
тинуитету од 2001. године на 
свим званичним такмичењима 
у земљи и иностранству о чему 
сведоче бројни пехари, медаље 
и дипломе.

Женски интермајстор Марина 
Гајчин (2001. годиште) девет 
пута заредом била је првакиња 
Војводине, а на Првенству Србије 
седам пута прва и три пута друга. 
Најмлађи је женски интермајстор 
у Србији. Сениорска је првакиња 
Војводине, девета на Светском 
првенству до 16. година. 
Сребрна на својој табли (петој) 
на Екипном првенству Европе 
за сениорке са изванредним 
резултатом 5,5 из 6 партија, су 
само неки од резултата Марине 
Гајчин.
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