INVITAȚIE
“GÂNDURI DESPRE ȘAH
GÂNDURI DESPRE TIMIȘOARA
Una din marile surprize pe care le-am avut
de curând a fost cartea „CAMPIONATELE
DE ȘAH ALE TIMIȘOAREI”, scrisă de

LANSARE DE CARTE

“CAMPIONATELE DE
ȘAH

Ligia Jicman și Adrian Bach. Iată un lucru
cu adevărat interesant, mi-am spus în gând

ALE TIMIȘOAREI”

atunci când am primit textul de la autori. O
carte despre șah? O carte despre șahul
timișorean? Trebuie să fie o adevărată
delectare dacă este scrisă de cei doi

eveniment ce se va derula la

Casa Adam

cunoscuți șahiști timișoreni, care sunt deja
de câteva decenii implicați în mișcarea

Müller-Guttenbrunn

sportivă din Timișoara ca antrenori, jucători
și autori de cărți....”
Pia Brînzeu
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LA ORA 18,30

Introducere
“Timișoara a fost și este cel mai
puternic centru șahist din vestul țării, iar
activitatea din Timișoara, dar și cea din
regiunea Banat, s-a materializat prin
importantele medalii obținute de șahiștii
bănățeni
pe
plan
național
și
internațional. Rezultatele jucătorilor
locali ca Alexandru Tyroler (care a
cucerit titlul de campion național de
seniori al României în primii trei ani de la
data organizării oficiale a competiției,
adică în anii 1926, 1927 și 1929) sau
Ștefan Erdely (campion național de
seniori al României în anii 1931, 1934 și
1949), obținute încă din primii ani în
care au fost organizate competițiile
naționale oficiale ale României Mari,
sunt
edificatoare
pentru
intensa
activitate șahistă din această parte a
țării....
Un moment deosebit de important în
viața șahistă a orașului pe care doresc
să-l subliniez, a fost inaugurarea
“Centrului de șah MEDICINA”.

Deschis în centrul orașului pe strada
Victor Vlad Delamarina, cuprindea la
inaugurare două săli la parter și patru la
etaj fiind extins apoi cu încă două la
parter….
Aici, și în această atmosferă, s-au
disputat toate campionatele Timișoarei
începând cu anul 1970 și până la
desființarea clubului, survenită în anul
1996 ….
Turneele
organizate
pentru
desemnarea celui mai bun șahist al
Timișoarei
erau
foarte
puternice,
participarea la acestea și mai ales,
câștigarea titlului de Campion al
Timișoarei fiind un important rezultat
de palmares! Din păcate, această
tradiție a dispărut după anul 2003,
acesta fiind ultimul an când s-a mai
acordat acest titlul!”
Ligia Jicman

