
ŠAHOVSKI TURNIR 2016 

V ponedeljek, 24. oktobra 2016, smo v veliki sejni sobi Kluba PU Maribor, 
organizirali šahovski hitropotezni turnir. Šahovskega turnirja so se 
udeležili šahisti treh Klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca 
Slovenije, in sicer iz: Ljubljane (Branko Ivančič), Murske Sobote (Stanko 
Gerič, Branko Pajič, Vlasto Petrovič) in Maribora (Danilo Kajnih, Karl 
Cojhter, Ivo Pev, Dragan Filipovič, Franjo Kure, Drago Senekovič) ter 
šahisti Društva upokojencev (DU) Limbuš-Pekre (Herman Kovačič, 
Herman Vehovar, Ivan Šalamon, Slavko Zakeršnik, Marjan Dobaj). Skupaj 
je sodelovalo petnajst šahistov. 

  

Udeležence šahovskega turnirja sta pozdravila predsednik Kluba Mirko 
Ploj in podpredsednik DU Limbuš-Pekre Drago Koletnik. Predsednik 
Kluba je poudaril, da šahovski turnir organiziramo, v sklopu celoletnih 
dejavnosti Kluba, v počastitev 45-obletnice delovanja Kluba. Poleg 
tekmovalnega značaja je posebej izpostavil tudi pomen druženja.  

 

Šahovski turnir je potekal po pravilih FIDE za hitropotezni šah, igralni čas 
je trajal 10 minut. Tekmovanje je potekalo v posamični konkurenci. Vsak 
igralec je bil odvisen le od sebe in svoje sposobnosti koncentracije ter 
logičnega razmišljanja, kar od šahista zahteva potrpežljivost in vztrajnost. 



Šahisti so pod budnim očesom sodnika Maksimiljana Dularja odigrali 7 kol 
po švicarskem sistemu. Turnir je potekal v sproščenem in športnem duhu. 
 
Med turnirjem smo za udeležence zagotovili kavo, jabolka in 
brezalkoholne pijače. Med turnirjem pa so si šahisti vzeli čas tudi za toplo 
malico. 
 
Naši člani so dosegli odlične rezultate, saj so zasedli prva tri mesta, za kar 
jim čestitamo. Prvo mesto je zasedel Danilo Kajnih, drugo Karl Cojhter in 
tretje Ivo PEV. Podpredsednik Kluba Ivo Usar je imenovanim izročil 
praktična darila. 

 

Zbrali so se ljubitelji kraljevske igre, ki so si vzeli čas za nekaj partij šaha. 
Udeleženci turnirja so izrazili zadovoljstvo nad organizacijo in potekom 
turnirja ter se razšli dobre volje. 

 

Rezultati našega hitropoteznega šahovskega turnirja so objavljeni na 
internetni strani Šahovske zveze Slovenije.��
�

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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