Správa o činnosti šachového oddielu FTC Fiľakovo za roky 2011-2014.

Členská základňa ŠO sa za uplynulé roky pohybovala v rozmedzí 25 – 30 členov.
Je potešiteľné, že práve v poslednom roku sa počet členov rozširuje o žiakov základných
a stredných škôl, ktorí tvoria vyše 1/3 členov. Vekom je to veľmi pestré, od 8 až po 65 rokov..
Členmi sú aj štyria naturalizovaní hráči z Maďarska. Náš oddiel je kvalitatívne aj kvantitatívne
dlhoročnou baštou šachu Banskobystrického kraja.
Mužstvo za uplynulé roky prešlo personálnymi zmenami. Opustili nás 5 hráči základnej
zostavy, kvôli pracovným a školským povinnostiam a zdravotným problémom. Aj z hore
uvedených príčin postupne zabudovávame do oboch mužstiev naše mladé talenty.
A mužstvo hrá v súčasnosti druhú ligu a je blízko medailových pozícií. B mužstvo hrá tretiu
ligu, ktorá v budúcom ročníku prejde reorganizáciou a sme na postupovej priečke.
Zúčastňujeme sa mnohých individuálnych turnajov a to nie len na Slovensku,ale aj
v zahraničí – Maďarsko, Rumunsko, Poľsko. K dlhoročným oporám patria : Alexander
Szamos, Frink Ferencz, Peter Klein, Peter Král, František Ilkovič .. Tréningy a analýzy partií
vedie A. Szamos pravidelne v Dome kultúry vo Fiľakove.
Veľkú radosť nám prináša mládež. V súťaži družstiev tri roky po sebe sme obsadili v kraji
tretie miesto a v semifinále SR piate resp. šieste miesto. V súťaži jednotlivcov za uplynulé 4
roky od žiackych po dorastenecké kategórie berieme všetky medaile v rámci okresných
a obvodných kôl. Vyzdvihol by som tu nasledovných šachistov : U18 – Ladislav Csernok,
Bencze Bial – žiaci Gymnázia vo Fiľakove – tréner P. Klein, U14 – Krisztián Jakab , Jozef Lašák
– ZŠ Farská Lúka – tréner A. Szamos. Na súpiske mužstva je aj Lucia Kapčáková, ktorá
v kategórii U9 patrí medzi najväčších talentov SR a je víťazkou mnohých turnajov seriálu
Grand Prix Slovensko a vyhrala aj medzinárodný turnaj v Budapešti. Jej osobným trénerom je
A. Laurencsík.
Šachy vo Fiľakove majú vyše 50-ročnú históriu. My v budúcnosti naďalej chceme našimi
výsledkami a korektnou hrou reprezentovať a šíriť dobré meno nášho mesta. Na záver chcem
poďakovať vedeniu mesta aj funkcionárom za podporu a spoluprácu .

Predseda oddielu Mgr. Peter Klein

