
ŠAHOVSKI TURNIR KLUBA »MAKSA PERCA« MARIBOR 2014  
 
V torek, 15. aprila 2014, je Izvršni odbor Kluba »Maksa Perca« Maribor, 
že tretje leto zapored, organiziral mini šahovski turnir. Letos smo dali 
poudarek medgeneracijskemu sodelovanju, saj smo na turnir povabili 
šahiste iz prvega in drugega razreda Osnovne šole Bojana Ilicha iz 
Maribora. Našemu povabilu se je odzvalo enajst (11) otrok pod vodstvom 
mentorice Tine Bukovec. Naš Klub je zastopalo šest (6) šahistov. Sodil je 
mag. Franc Virtič, pomagala pa mu je Tina Bukovec.  
 
Predsednik kluba je ob otvoritvi turnirja zbranim izrekel šahovski pozdrav 
ter jim zaželel prijetno igro. Izpostavil je medgeneracijsko sodelovanje ter 
povedal, da si šahisti z vsako igro, še posebej pa s turnirjem, pridobivajo 
dragocene izkušnje. Pri šahu gre za čudovito igro, ki ji pravijo tudi 
kraljevska igra. Šah krepi spomin ter sposobnosti koncentracije in 
opazovanja.  

      
 
Na turnirju so nastopili: Ana, David, Gari, Gašper, Lin, Luc, Luša, Miran, 
Tin, Žiga P. in Žiga V. Mladi šahisti so se s šahovskimi figurami srečali 
šele v tem šolskem letu. Bil pa je to za njih prvi šahovski turnir. Zato so 
bili organizatorji prijetno presenečeni nad igro in navdušenostjo mladih 
šahistov. Takšne zavzetosti in pripravljenosti na igro pri mladih šahistih 
res nismo pričakovali. 
 
Prvi šahovski dvoboj so med seboj odigrali člani kluba in mladi šahisti. 
Igra je bila napeta in polna presenečenj, saj tako šahovski veterani kot 
mladi šahisti niso vedeli kaj lahko pričakujejo drug od drugega.  
 
 



Po dobri in uspešni igri so si šahisti privoščili toplo malico v kuhinji 
Policijske uprave Maribor. Sledila je simultanka, katero je z otroki odigral 
mag. Franc Virtič, kandidat za šahovskega mojstra.  
 

     
 
V zadnjem, tretjem delu, šahovskega turnirja so se člani kluba: Danilo 
Kajnih, Mirko Slana,  Karl Cojhter, Ivo Pev, Milojko Cerkovnik in Niko 
Šebart pomerili med seboj.  
 

     
 
Premočno je zmagal Danilo Kajnih, drugo mesto je osvojil Mirko Slana, 
tretje pa Karl Cojhter. Vsi trije so prejeli praktično nagrado in sicer: 
komplet slovenskega medu v lepi darilni embalaži podjetja Medex. 
 
Mladi šahisti so se razdelili v dve skupini ter odigrali dve igri. Končni 
rezultat med skupinama je bil neodločen. 
 
Prav vsi šahisti so v dar prejeli simbolično darilo, in sicer: obesek za 
ključe s »fičotom« milice ter kemični svinčnik z logotipom Kluba. Mlada 
šahistka Ana pa se je potrudila in narisala »šahovski pokal« ter ga 
izročila predsedniku kluba. 



    
 

 
 
Pri naših članih se je izkazala izkušenost, mladi šahisti pa so dobili 
priložnost, da preizkusijo vabljivost in lepote kraljevske igre. Upamo, da 
je to pri njih vzpodbudilo željo po nadaljnjem učenju in igranju šaha. Zato 
se bodo starejši in mladi šahisti za črno-belimi polji zagotovo še srečali in 
pomerili.  
 
Šahisti radi prihajajo na naš turnir, zaradi odličnih pogojev in prijetnega 
razpoloženja. Letos so naš turnir posebej popestrili mladi šahisti. Upamo, 
da bo vsakoletni šahovski turnir Kluba postal tradicionalen. 
 
Zahvaljujemo se vsem, ki so pripomogli k izvedbi šahovskega turnirja ter 
si želimo, da se nam pridružijo tudi prihodnje leto. 
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