Victorie pentru șahiștii comărniceni la turneul din Franța

Într-o eră a tehnologiei și a rețelelor de socializare, Comarnicul se
mândrește cu două fete extreme de talentate pentru care sportul minții, șahul,
pare că nu mai are nicio taină.
Catălina și Andra Popa, eleve talentate și silitoare, au participat in perioada
14-15 aprilie 2018, in orașul înfrățit cu Comarnicul, Savigny-le-Temple, la un
turneu de șah organizat la inițiativa partenerilor din localitatea franceză,
grație implicării netăgăduite a Directorului clubului Copiilor ”Martha
Bibescu” din Comarnic, Prof. Angela Năsulea.
Comărnicenii au reușit să depășească așteptările organizatorilor turneului, la
care au participat șahiști din Suedia, Franța, Spania și România. De altfel,

țara noastră a fost reprezentată exclusiv de cei 6 șahiști din Comarnic. Printre
ei și domnul Andrei Gheorghe.
Marele succes a aparținut însă Cătălinei Popa, care a obținut binemeritatul loc
I la această competiție, câștigând pe lângă marele premiu, aprecierea și
respectul Marilor Maeștri ai acestei discipline. Pentru că la concursul din
Savigny au fost prezenți 3 Mari Maeștri Internaționali, care au participat la
turneul simultan. Și aici, Cătălina Popa a ieșit învingătoare, în vreme ce sora
ei, Andra și dl. Andrei Gheorghe au remizat. Cele două surori comărnicene
au primit, cu această ocazie, asigurarea că vor putea, oricând, să reprezinte
Franța în competițiile oficiale.
Tot la capitolul competiții oficiale trebuie menționat că cele două surori vor
participa în perioada următoare la Campionatul Mondial Școlar de Șah din
Albania, în perioada 19-30 aprilie, unde vor reprezenta nu doar România, ci
și Comarnicul lor natal. În prezent,șahistele sunt antrenate de Maestrul
Internațional Codruț Florescu, cunoscut în domeniu ca ”Stăpânul celor 64 de
pătrate”.
Cât privește competiția din orașul-frate al Comarnicului, Savigny-le-Temple,
menționăm un aspect demn de apreciat, și anume că partea franceză a
suportat jumătate din costul de transport pentru delegația României, ca un
gest de sprijin pentru copiii care îmbrățișează acest sport. Pe lângă asta,
gazdele au tratat delegația României cu o ospitalitate exemplară.

Le urăm succes la competițiile viitoare și pledăm pentru organizarea acestui
turneu în România, la Comarnic, în 2019!

