Inauguration ceremony of Karnataka State Youth & Cadet ONLINE
Chess Championships 2021 (U-18)

The Online U-18 Boys and Girls online chess Championships
kickstarted on Thursday, 3rd June 2021 at 9.30 am.
Mr. Vinay Kurthkoti, Vice President of UKCA inaugurated the Event
by lighting lamp and addressed the gathering. He explained the
importance of the championship and also he remembered the
contribution of late Shri Hanumantha.R for Karnataka chess.

Mr. Arvind Shastry, Hon'ble Secretary of UKCA also addressed the
players and appreciated the Arbiters team for the effort they have
put in for the championship. Being the first online championship,
he requested full co-operation from all players and parents in
making the event successful.
Mr.Manjunath Jain, Joint Secretary UKCA and Mr.Raghavendra.V,
Treasurer UKCA were also present during Inauguration.

Just within span of three days, thousands of participants have
enrolled from all across the state with the intending to participate in
these historical championships. It is truly exciting to see
the enthusiasm of the players and the parental support of the
Players. Hon'ble Secretary of UKCA, Aravind Shastry wished all the
players that it is a Golden opportunity for players to win medals at
the national and world level using the sporting spirit. The Treasurer
of State Association, V. Raghavendra, and Chief Arbiter, B.H.
Vasanth was also present in this historical event.
The chess championship will be held from June 3rd to 12th. The
championship is organized in separate sections for boys and girls
under the age of 10, 12, 14, 16, and 18. Team Karnataka will be
representing at the National Youth Chess Tournament, where
the top 2 contenders will be representing the State.
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