
DRUŽIL NAS JE ŠAH 
 
Mesto Maribor je bilo lani svetovna šahovska prestolnica. Štajerska metropola je 
namreč gostila svetovno mladinsko prvenstvo v šahu. Mimo tega nismo mogli niti v 
našem Klubu, zato smo 16. aprila 2013, v sejni sobi Policijske uprave organ izirali 
mini šahovski turnir. Šahovskega turnirja se je udeleţilo skupaj deset (10) šahistov, 
od tega šest (6) iz našega domačega Kluba, eden (1) iz Sektorja kriminalistične 
policije PU Maribor, eden (1) iz Kluba »Maksa Perca« Ptuj in dva (2) iz Kluba »Maksa 
Perca« Murska Sobota. 
 

 
 
Šahisti si z vsako tekmo pridobijo dragocene izkušnje pri spoznavanju panoge, ki ima 
večstoletno zgodovino. Z navdušenjem so, ţe v davnih časih, šah igrali kralji, 
poveljniki, politiki in športniki. Gre za čudovito igro, kjer figure simbolizirajo vojsko, 
čeprav kralj ostaja najpomembnejši. Zato imenujejo šah – kraljevska igra. Šah krepi 
spomin in sposobnosti koncentracije. Pomembna je sposobnost opazovanja, 
logičnega razmišljanja in seveda odzivanja, ukrepanja. Zato tudi velja, da so šahisti 
pametni ljudje. Toda nihče se pameten ne rodi, zato je kot pri vsakem športu tudi pri 
šahu pomembna kondicija, trening. Pozitivni vplivi šaha na igralce so znani, saj 
razvijajo sposobnost hitrega mišljenja in odzivanja ter preudarnost in načrtnost.  
 
Na šahovskem turnirju so sodelovali: 
 

1. Ivo Peu                                                     6. Boris Ţunko 
2. Drago Senekovič                                      7. Franjo Kure 
3. Franc Karo                                                8. Ţivojin Petrovič 
4. Niko Šebart                                               9. Vlasto Petrovič                                
5. Milojko Cerkovnik                                    10. Mladen Simič 

 
 



Na našem mini šahovskem turnirju je sodil mag. Franc Virtič, mojstrski kandidat, ki je 
po končanem turnirju s sedmimi šahisti odigral še simultanko. Premoč je moral 
priznati le šahistu Ivu Pevu, ostale je premagal.  
 

       
 
Prvo mesto je na turnirju osvojil Drago Senekovič, drugo je zasedel Franjo Kure in 
tretje Ivo Pev. Predsednik kluba Mirko Ploj je prvim trem podelil praktično nagrado. 

Vsi sodelujoči pa so prejeli simbolično darilo in sicer - kronologijo našega kluba z 
naslovom: »Zakladnica spominov« ter stekleničko medice. 
 

         
 
Ali je šah šport tudi na tem turnirju nismo odgovorili, vsekakor pa velja, da spada šah 
med športe, kjer se porabi zelo veliko energije in psihičnih naporov. Ţe z eno samo 
slabo potezo, je lahko igralec ob zmago. 
 
Naši šahisti so v igri iskali svojo šahovsko srečo, mi spremljevalci pa smo mojstre 
šaha le občudovali in navijali. Še pomembnejše pa je bilo druţenje, ki je sledilo 
kraljevski igri oziroma osvajanju črno belih polj.  
 
 
Zapisal: Mirko Ploj 
Foto:     Mirko Ploj 
 
 
 
 
 
 


