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Comunicat de presă 

 
Ziua Mondială a Șahului 

Şahul este piatra de încercare a inteligenţei 

 

 Încă din 1966 Organizația Națiunilor Unite a declarant ziua de 20 iulie Ziua Mondială a 

Șahului. În acest sens, Direcția de Asistență Socială Brașov, împreună cu reprezentanți ai ONG-urilor, 

vă invităm, vineri 20 iulie, în cadrul Centrului Comercial Coresi Shopping Resort, începând cu ora 10. 
30, să sărbătorim împreună Ziua Mondială a Șahului. 

Pentru că șahul nu are vârstă, activitățile zilei se vor adresa:  copiilor care vor fi inițiați în 

tainele șahului printr-o lecție distractivă cu ,, Ionică Pionică”, realizată de specialiștii Clubului de Șah 

IOIOS într-un context de poveste, adulților și persoanelor vârstnice care vor participa la un concurs de 

șah la finalul căruia vor fi răsplătiți cu premii. Vor fi expuse piese de șah confecționate manual, precum 

și creațiile artistice ale unuia dintre beneficiarii Centrului Servicii pentru Prevenirea Marginalizării 

Sociale. 

Beneficiile practicării şahului, așa cum s-a demonstrat de-a lungul timpului, sunt multiple: 

îmbunătăţeşte memoria, dezvoltă logica, crește observaţia şi analiza, dezvoltă sentimentul de prietenie 

şi spiritul de competiţie, jucătorii învaţă să piardă şi să câştige cu eleganţă. Atât conştientizarea, cât şi 

analiza exersate în timpul jocului devin transferabile şi în situaţiile întâlnite în viaţa de zi cu zi. 

Într-o lume tehnologizată, computerizată, nevoia de a ne orienta către acţiuni care implică 

puterea minţii este mare, astfel că şahul ne provoacă pe fiecare să ne îmbunătăţim logica și să realizăm 

consecinţele imediate sau pe termen lung ale fiecărei acţiuni. 

Șahul este o artă ce îmbracă forma unui joc. Dacă nu credeai vreodată că vei deveni un artist 

prin șah, dorim să îți dovedim că se poate.Vă așteptăm să experimentăm împreună ,,Sportul minții”! 
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