Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 11. 3. 2015,
in na predlog Adrijana Rožiča
priznanje Občine Ig za leto 2015 prejme

ŠAHOVSKI KLUB IG
ob 10-letnici delovanja
Šahovski klub Ig je bil ustanovljen 18. novembra 2003, potem ko je že nekaj časa v OŠ Ig
deloval šahovski krožek. Njegov osnovni namen je združevanje predvsem mladih pri šahovski
igri. Mladi člani so začeli tekmovati na manjših regijskih turnirjih in se redno kvalificirali na
tekmovanja višjega ranga. Tako je ŠK IG imel vsako leto nekaj tekmovalcev, ki so nastopali na
državnem prvenstvu mladinskih kategorij.
V svojem več kot desetletnem delovanju je ŠK Ig večkrat osvojil naslov državnega prvaka
Slovenije v ekipni kadetski ter mladinski ligi. V posamičnem mladinskem tekmovanju sta se
izkazala Samo Rožič in Domen Hiti, ki sta bila državna prvaka v svoji starostni skupini. Z
uvrstitvijo med tri najboljše v svoji starostni skupini se lahko pohvalijo tudi Tim Janželj, Lara
Janželj, Nika Janželj, Jaka Čop, Maruša Čop in Anja Jelen. Tim Janželj je leta 2014 na
državnem članskem prvenstvu v močni konkurenci domačih velemojstrov in mednarodnih
mojstrov zasedel 3. mesto.
Klub je z odličnimi uvrstitvami ekipe na festivalu v čeških Pardubicah posegel tudi po
mednarodnih uspehih. Že nekaj let pa vlada na odprtem turnirju Alpe Adria v avstrijski
Bistrici ob Dravi. Mladinska in kadetska ekipa sta zmagovali na mladinski različici turnirja
Alpe Adria na avstrijskem Koroškem.
Tako je manjkal le še odmeven rezultat v ekipni članski konkurenci na domačih tleh - do leta
2014.
Tega leta je Šahovski klub Ig nastopal v višji ligi kot predhodno leto, in sicer v 1. članski ligi
zahod. Zmagovalec te lige se uvrsti v najvišjo ligo – to je v državno člansko ligo, kjer nastopa
10 najboljših ekip. Že po nekaj odigranih kolih je postalo jasno, da je naša ekipa sposobna
poseči po najvišjem mestu. Jedro ekipe sestavljajo naši mladinci, ki so že v kadetski in
absolutni mladinski kategoriji večkrat zaporedoma osvojili naslov državnega prvaka. V letu
2014 se je klub okrepil z mednarodnim mojstrom iz Iške vasi Igorjem Jelenom.
ŠK Ig je torej s šestimi točkami naskoka prepričljivo zmagal v prvi članski ligi Slovenije zahod
in se tako uvrstil med 10 najboljših članskih ekip Slovenije v elitno državno člansko ligo
Slovenije.

Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan
Ig, 20. marec 2015

