
 

 

Шахисти демонстрирали силу у Сплиту 

 

У јеку годишњих одмора, наши најуспешнији ученици у оквиру пројекта Спортских игара 

младих, такмичили су се од 18 до 21 августа у Сплиту у 10 дисциплина са 900 учесника. 

 

Приликом спомињања Сплита, главне асоцијације су свакако Диоклецијанова палата и ФК 

Сплит које свакако треба обићи, јер су права туристичка атракција.  

На самом уласку у Сплит, односно када се већ спустите у град, на прелепом месту, на 

самој обали мора, распростире се прелепи фудбалски стадион „Пољуд“ где ФК Хајдук 

игра своје утакмице. ФК Хајдук је основан још далеке 1911 и један је од најстаријих 

фудбалских клубова у Европи. У старој Југославији припадао је уз Црвену Звезду, 

Партизан и Динамо „Великој четворки“ , јер су ти клубови били неприкосновнени за 

освајање првака Југославије или Купа Маршала Тита. 

 



 

 

 

Наши млади спортисти су пристигли 18-ог у раним јутарњим сатима, након напорног пута 

у студентски дом Спинут где су их дочекали љубазни домаћини, али и медији који су 

пратили овај догађај.  

Тог дана представници градова из Србије ( водитељи и тренери ) имали су састанак са 

домаћинима, где им је подељена сатница такмичења и указано на правила понашања на 

спортским борилиштима уз жеље да се лепо проведу у Сплиту.  

Такмичари су имали времена и да се окупају на оближњим плажама, прошетају Марјаном, 

обиђу Диоклецијанову палату, градску луку, стадион или једноставно уживају крај мора. 

 

 



 

 

Диоклецијанова палата је изграђена између III и IV века, за време цара Диоклецијана, који 

је у њој живео од 305 до смрти 316 године. Тада је палата била усамљен објекат, јер се 

тадашњи живот одвијао у суседном Солину. Изградњом палате, Сплит је све више почео 

да се изграђује и шири до данашњих оквира. У оквиру Диоклецијанове палате треба 

споменути Златна врата, једног од три улаза. На улазу се налази и Гргур Нински дело 

вајара Ивана Мештровића. Четври зид није постојао, односно дуж мора се простирао 

одбрамбени зид. 

 

Поред Златних врата треба поменути и Сфингу која је права атракција. Она је изграђена 

негде између ХVI и ХV века пре Христа, од црног гранита, дугачка око 2,5 и висока око 1 

метра. Ту је и чувена катедрала Св. Дује.  

 



 

 

 

Ту су и Диоклецијанови подруми који су служили да буду носећа конструкција за горњи 

сплат палате. Сада се ту поред разгледања и продају сувенири града Сплит. 

 

 

А на самом такмичењу, након великих борби три дана у 10 спортова, наша репрезентација 

је била најуспешнија са 25 одличја. Најбоље је рекао водитељ програма на церемонији 

доделе медаља: „ Знали смо да је Србија земља кошарке, ватерпола, рукомета, фудбала и 

одбојке, али сада знамо и да је земља шаха. Шахисти Србије су у четири категорије узели 

сва четири злата, што се никада није десило за 21 годину постојања ових игара. Браво за 

шахисте ! “ Тог момента се дуж Риве проломио громогласан аплауз.  

 

 



 

 

 

На свечаној церемонији затварања окупљеним учесницима и гостима овог догађаја 

обраћали су се: Дарко Вучић начелник Сектора за развој спорта у Средишњем државном 

уреду за спорт Хрватске, Томислав Ђонлић  прочелник Управног одјела за друштвене 

дјелатности Сплитско далматинске жупаније, Ивана Јовановић председница Спортских 

игара младих за Србију, Ена Јазић водитељка односа с јавношћу Спортских игара младих 

БиХ и Жељко Танасковић председник Савеза за школски спорт Србије. Преко видео линка 

присутнима су се обратили и прослављени фудбалери Дарио Срна, Лука Модрић, Един 

Џеко и Немања Матић. Након проглашења затварања самих игара, наступила је и млада 

певачица Миа Димшић која је забавила како саме учеснике и госте спортких игара 

младих, а тако и многобројне туристе који су били на чувеној Риви. 

Можемо додати да је поред четири злата у шаху, наша земља узела још три бронзе и тако 

освојила седам медаља, што је скоро па трећина свих медаља.  

 

 

Заиста вредан резултат којим треба да се дичимо. Златне медаље су освојили : Ања 

Јовановић из Новог Сада, Маријана Билић из Кикинде, Марко Милановић из Панчева и 

Петар Спасић из Врања. Бронзе су освојили: Ирина Вујатовић из Београда, Марија 

Станковић из Старих Бановаца и Алекса Алимпић из Земуна. Треба напоменути да су 

шаховску делегацију представљали чак три малишана из ШК Бановаца Дунав, а да су се 

Марија Станковић и Алекса Алимпић и ако најмлађи у својим категоријама домогли 

медаље. Трећи представник Милош Станковић и ако је победио победника турнира, након 

слабог старта није успео да се домогне медаље. 



 

 

 

Када се све сумира, игре су успеле. Деца су склопила нова пријатељста, стекли још више 

искуства у наступу на међународним такмичењима и наставили да граде већ давно 

порушене мостове између три државе. 

Надајмо се да ће ови нови мостови који се обнављају да буду глас разума да се људи не 

требају делити по боји коже, вероисповести и политичком опредељењу. Од деце треба да 

се учи како се воли, радује малим стварима, цени и уважава противник. Од њих треба 

научити и како се подноси пораз, али и достојанствено радује. Само тако, надградићемо 

ново друштво које не зна за мржњу, презир, завист и похлепу и живети на земљи смеха, 

радости и скромности. 

Нико нам не може одузети наше снове, јер док сањаш и верујеш у њих, можеш се бољем и 

надати... 

 

 

 


