Phường Tân Thạnh tổ chức giải Cờ tướng Cựu chiến binh – Người cao tuổi năm 2019.
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Nhân Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
(02/9/1945 – 02/9/2019); Ngày 29/8/2019, tại hội trường UBND phường Tân Thạnh. Hội Cựu
chiến binh phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức giải Cờ tướng Cựu chiến binh – Người
cao tuổi năm 2019. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường. Tham
gia giải có 18 kỳ thủ đến từ các khối phố trên địa bàn phường.

Tại giải đấu các kỳ thủ thi đấu theo hình thức hệ Thụy Sỹ 5 ván, xếp hạng cá nhân lần lượt
theo điểm, hệ số đối thủ, hệ số lũy tiến, màu quân, ván đối kháng. Áp dụng luật cờ tướng của
Liên đoàn Cờ Tướng Việt Nam. Với tinh thần thi đấu Đoàn kết – Trung thực – Cao thượng, các
kỳ thủ đã đem lại nhiều ấn tượng trong các ván thi đấu thể hiện sự kiên cường, bền bỉ, trí tuệ.
Thông qua giải, nhằm tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ
chuyên môn, củng cố chất lượng hoạt động tập luyện và thi đấu.
Kết thúc giải đấu, BTC đã trao giải Nhất toàn đoàn cho dơn vị Mỹ Thạch Trung, nhì toàn
đoàn cho đơn vị Hòa nam, giải ba toàn đoàn cho đơn vị Mỹ Thạch Tây đồng thời BTC trao giải
nhất cho kỳ thủ Nguyễn Hữu Lương – KP Mỹ Thạch Trung, giải nhì cho kỳ thủ Nguyễn Quốc
Vương – KP Hòa Nam, giải ba cho kỳ thủ Huỳnh Văn Tưởng – KP Hòa Nam.
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