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Ivanka Raguž dugogodišnja je šahovska djelatnica i predsjednica ŠK „Dama“ iz Đakova. 

Ivanka je i tajnica ŠS OBŽ, ali glavni povod ovog razgovora je pojedinačno kadetsko prvenstvo 
Hrvatske, koje će se tijekom lipnja ove godine održati u Osijeku. Turnir će biti organiziran od 
strane Hrvatskog šahovskog saveza, Šahovskog saveza Osječko-baranjske županije i ŠK „Dama“ 
Đakovo. Ivanka je inicijator i duša ovog velikog šahovskog projekta. 

 

Ivanka, reci nam, kako je došlo do ideje da se uputi ponuda HŠS-u za organizaciju ovog 
natjecanja u Osijeku? 

Procijenila sam da je vrijeme za takav događaj. U Slavoniji se vrijedno i naporno 
radi, ali u zadnje vrijeme i nemamo rezultate niti uspjeh kakav smo nekada imali. Naša 
regija oduvijek je bila rasadnik šahovskih talenata, a sada nam se događa da odustajemo 
od važnih natjecanja zbog pomanjkanja financijskih sredstava.         

 
Što ovo natjecanje znači za osječki, županijski i regionalni šah. 
Ovim natjecanjem želimo pokazati i prezentirati sve što se danas radi. Bit će to 

prilika za sve slavonske klubove da pokažu da se i dalje radi, te da dolaze nove generacije 
s prostora gdje su svoje prve poteze vukli mnogi poznati hrvatski velemajstori među 
kojima je i aktualni državni prvak Mladen Palac. Vjerujem da će ovaj događaj još više 
osnažiti osječke, županijske i regionalne klubove.  

 
Reci nam najznačajnije podatke o turniru i kako teku pripreme. 
Turnir će se igrati u osječkom hotelu „Mursa“ od 18. do 24. lipnja 2012. godine. 

Turnir se igra u četiri dobne kategorije: kadeti i kadetkinje do 9, 11, 13 i 15 godina. 
Državni prvaci u svim konkurencijama stječu pravo biranja hoće li sudjelovati na 
svjetskom ili europskom prvenstvu 2013. godine. Šahovski savez Osječko-baranjske 
županije u fazi je formiranja Organizacijskog odbora u kojem će se naći svi oni koji mogu 
i žele svojim radom pridonijeti organizaciji i uspjehu ovoga natjecanja.    

 
Koliko se očekuje sudionika i da li se sudionicima planiraju ponuditi i neki drugi sadržaji 

osim šahovskih? 
Očekujemo da će odziv biti veći i masovniji nego prijašnjih godina. Razlog tomu je 

veliki broj šahista iz naše regije. Nadamo se da će Grad Osijek kao i Osječko-baranjska 
županija prepoznati važnost ovog događaja kao prigodu da se Slavonija i Baranja 
pokažu sa svojim sportskim i turističkim potencijalima jer toplina i srdačnost dio su 
prepoznatljivosti ljudi ovoga kraja. 

 
„Slavonija 
 
Ljudi ovoga kraja znak su zemlje 
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izdanak njezine šutnje 
 
kad hodaju ko da mjere- 
nježno i sigurno 
 
pamćenje im široko 
u pogledu brazde sanjotoka 
 
kad govore, govore duge vokale 
i zaboravljaju otkud im glas 
 
pa poleti poljima 
pa poleti žitnim poljima 
 
što vjetar i ptica cjeliva…“  
 
Vinko Brešić 
 
 

 


