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Шахматен клуб “Найден Войнов” Видин е създаден през 1994г. Днес клубът
разполага с 2 помещения в град Видин. Едното се намира на ул.”Рибарска” 7А, където
се срещат любители на
шахмата, а в другото
на ул. “Христо Ботев” 77 се намира Детската школа по шахмат. Шахматният клуб е
оборудван с 50 шахматни комплекта с дървени фигури и кожени табла, 50 електронни
часовници DGT XL, демонстрационно табло, електронна шахматна дъска за живо
предаване на партии по
интернет
.
Клубът разполага и със собствен уеб сайт, на който се помества цялата информация за
организираните шахматни събития в града и региона – www.chess.bcvidin.org .

От 2007г. насам ШК “Найден Войнов” организира редовни градски първенства и турнири
по шахмат в гр.Видин и региона. Особено внимание се отделя на традиционния
международен Мемориал по шахмат “Найден Войнов”, който се провежда по време на
празниците на града – Димитровден, в който участват много от силните шахматисти на
България и съседните страни.

През 2008г. шахматният клуб участва в реализирането на проект “Възпитаване на
трансгтраничен шахматен дух”, финансиран по програма ФАР, ТГС, България – Сърбия,
където организирира и проведе 15 шахматни турнира в трансграничния регион, 1
трансграничен детски шахматен лагер, обучение на 100 младежи от 6 училища в
гр.Видин. В резултат реализирането на проекта се изградиха много добри
трансгранични връзки между шахматистите от двете страни на границата и шахматните
клубове.

Октомври 2008г. отборът на ШК “Найден Войнов” се класира на първо място в Б група
на Държавното отборно първенство в Боровец и завоюва правото си да играе в А група
през месец юни 2009г. Детската школа по шахмат бе открита на 5 септември 2007г. в
Бизнес Инкубатор - Видин от председателя на Българската Федерация по Шахмат д-р
Стефан Сергиев и кмета на Видин. Първото събитие веднага след откриването на
школата беше провеждане на демонстративна блиц партия между Видинския
гросмайстор Владимир Петков и Сашо Монев - един от участниците в Международния
шахматен турнир за деца, който се провеждаше в този момент. Този турнир се проведе в
периода 1-6.9.2007г. в гр.Видин и представляваше международна тристранна среща по
шахмат с участието на първите дъски до 12, 14 и 16г. на Унгария, Румъния и България.
Цялата организация по 6-дневния турнир бе поета от ШК “Найден Войнов”, Община
Видин и БФШ. От тогава насам се проведоха многократни срещи за ученици в града с
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техни връстници от Зайчар и Неготин в Сърбия. През първата половина на 2009г. ШК
“Найден Войнов” планира да организира и проведе в повечето училища в града турнири
за учениците от различни възрастови групи. Ще бъде организиран и междуучилищен
отборен турнир за най-добрите деца.

Другите традиционни прояви, които ще организира клубът са: съорганизатор на 30ти
юбилеен традиционен шахматен мемориал “17 партизани”, с.Макреш – 24.01.2009г.,
традиционен шахматен турнир в чест празника на Община Кула – 9 май; традиционен
шахматен турнир в чест празника на Община Белоградчик – 28 юни, Мемориал “Найден
Войнов” – 26 октомври – гр.ВидинПризнание за постиженията на местния шахмат е
избирането на гросмайстор Владимир Петков за спортист номер 2 за Видин за 2008г. От
февруари 2008г. ШК “Найден Войнов” – Видин разработи концепция, декор и съвместно
с Телевизия Видин започна заснемане и излъчването всеки понеделник на
шахматното предаване “ШАХ УЧИЛИЩЕ”, композирано в следната схема: интервю с
гост; красива партия; шахматна лекция; шахматна приказка. Водещ на предаването е
Председателя на клуба – Евтим Стефанов. Излъчва се понеделник от 21:15ч.

Адрес за контакт:Ул. “Христо Ботев”77, гр.Видин;

Е-майл: Chess_vidin@abv.bg; Уеб-сайт: www.chess.bcvidin.org;

Телефони: 0887222883 – Евтим Стефанов, председател на УС

0885355389; 0897828461 – Георги Живков, изпълнителен директор
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