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Oglejte si gradivo v forumu!

V forumski rubriki Kongres ICCF 2012 so objavljeni povzetki kongresnega gradiva, ki so za
slovenski dopisni šah najbolj zanimivi. Predlagam, da si rubriko ogledate in podate tudi svoje
mnenje. Vaša mnenja mi bodo služila kot orientacija pri razpravah in glasovanjih na kongresu.

SLOVENIJA TRETJA NA SVETU!

Slovenija bo letos prejela kar 17 medalj in še srebrni krožnik za naslov svetovnega prvaka. Po
številu novih mednarodnih naslovov pa smo tretji na svetu, takoj za Nemčijo in Rusijo. Več v
forumu
.

PRETORIA - panorama
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Priprave na potovanje so v polnem teku. Vizum je baje odobren, čeprav je skupaj s potnim
listom še nekje na poti z Dunaja. Pregledal sem domače in tuje forume in prebral izkušnje ljudi,
ki so tja že potovali. Osnovno vodilo, ki ga večina objav svetuje potnikom v to državo, so nasveti
o previdnosti. Johanennsburg, največje mesto Južne Afrike, kjer bo pristalo moje letalo, velja za
najnevarnejše mesto na svetu. Sicer pa smo dopisni šahisti previdnosti še kako navajeni in se v
neraziskane in sumljive variante neradi podajamo. Tako sem sklenil, da bom že v osnovi v sebi
zatrl pustolovsko žilico in vsako idejo po večernem sprehodu po slabo osvetljenih ulicah ali
lokacijah, kjer je veliko ljudi in navadno turisti tja ne zahajajo.

Za vsak slučaj sem obiskal tudi ambulanto za potnike, ki je v Ljubljani na Zaloški (ZZVS zraven
očesne klinike) in se posvetoval o morebitno potrebnih cepljenjih ali zdravilih. Zdravnik mi je
razložil, da za Južno Afriko cepljenja niso potrebna, tudi preventivne tablete proti malariji ne.
Zmenila sva se le za dober sprej proti komarjem. V zdravstvenem pogledu je malce nevaren le
Krugerjev narodni park, ki se nahaja na skrajnem severovzhodu te velike države, ki meri
1.221.000 km2, kar je nekako 60 x več kot Slovenija.

Letošnji kongres ICCF se bo odvijal v konferenčnem centru v severnem delu Pretorie, ki je
administrativno središče in z dobrega pol milijona prebivalcev, četrto največje mesto Južne
Afrike. Sicer pa je vseh Južnoafričanov približno 50 milijonov.
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