
POGLED NA ČRNO BELI SVET 

V petek, 13. aprila 2012 smo v veliki sejni sobi Kluba PU organizirali mini šahovski 
turnir. Čeprav smo k tej kraljevski igri povabili članice in člane društev, ki delujejo 
znotraj Policijske uprave Maribor ter poslali kar nekaj osebnih vabil, velikega odziva 
za sodelovanje, ni bilo. Kaj je bil razlog temu smo samo ugibali? Vemo, da je šah 
šport, ki izboljšuje koncentracijo, potrpežljivost ter vztrajnost. Je igra, kjer gre za 
krepitev spomina. Šah nas uči tudi odločnosti, motiviranosti in športnega vedenja. 

Na našem mini šahovskem turnirju se je zbralo osem (8) šahistov. Ob pričetku 
turnirja jih je pozdravil predsednik Kluba Maksa Perca Maribor Mirko Ploj. Povedal je, 
da je izvršni odbor Kluba turnir organiziral v petek, 13. ter upa, da bo prav to 
mojstrom črno-belih figur prineslo veliko sreče in pravih potez.  
 

 
Šahiste je pozdravil Mirko Ploj. 
 
Čeprav so se zbrali šahisti, ki so doslej nanizali že veliko uspehov in zmag, jim je 
poseben izziv predstavljal šahovski mojstrski kandidat oziroma njegova simultanka in 
s tem tudi za njih svojevrstna preizkušnja na črno-belih poljih.  
 

 
Šlo je »hudo« zares. 



Po pravilih šahovske zveze Slovenije so odigrali šahovske partije drug proti drugemu 
ter se v posamični konkurenci uvrstili na naslednja mesta: 

1. Ivo Peu 
2. Drago Senekovič 
3. Franjo Kure 
4. Niko Šebart 
5. Milojko Cerkovnik 
6. Franc Karo 
7. Živojin Petrovič  

 
Zatem je mojstrski kandidat Franc Virtič odigral simultanko proti ostalim sedmim (7) 
igralcem. Zmagal je v šestih igrah, z Dragom Senekovičem pa je remiziral. Bila je 
lepa in napeta igra. Šahisti so vzeli igro popolnoma zares. Ves čas so bili 
skoncentrirani na polja »črno-belega sveta«, zato je med igro vladala popolna tišina. 
 

          
Šahovski mojstrski kandidat Franc Virtič je                                      Franjo Kure se je mojstrskemu kandidatu najbolj  
zaigral proti sedmim šahistom.                                                           dolgo »upiral«. 
 
 

Čeprav smo se vsi zbrali  s ciljem druženja in z motom – pomembno je sodelovati – 
smo na koncu razglasili uvrstitev posameznikov. Predsednik Kluba je šahistom, 
uvrščenim na prvo, drugo in tretje mesto, podelil praktično nagrado in sicer Zbornik – 
»Miličniki v bran domovini«. 
 

        
Šahisti so prisluhnili razglasitvi doseženih rezultatov.            Udeleženci turnirja so se svojih dosežkov veselili. 
 

 
 
 



Med in po končanem mini turnirju smo se družili še ob hrani in pijači. Turnir sta si 
poleg predsednika Kluba ogledala še člana izvršnega odbora Kluba: Ivo Usar in 
Drago Pipuš. Prav v posebno čast pa nam je bilo, da je bil ves čas z nami tudi 
predsednik Kluba Maksa Perca Ptuj Miran Maltarič, ki je na šahovski turnir pripeljal 
tudi člana iz svojega Kluba.  
 

 
Franc Virtič, mojstrski kandidat in trije najbolje uvrščeni: Ivo Peu,  
Drago Senekovič in Franjo Kure. 
 
Čeprav je bil to prvi mini šahovski turnir v organizaciji Kluba Maksa Perca Maribor 
smo skupaj ugotovili, da interes za tovrstno druženje obstaja, zato bomo v jesenskem 
času poskušali organizirati še en šahovski turnir z večjo udeležbo šahistov. 
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
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