
ŠAHOVSKO SREČANJE V NAŠEM KLUBU  

Zveza klubov upokojenih delavcev Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) 

Slovenije in Klub upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Maribor sta v 

ponedeljek, 16. oktobra 2017, s pričetkom ob 9. uri v veliki sejni sobi Kluba 

PU Maribor, v Marčičevi ulici organizirala tradicionalno srečanje šahistov. 

Ob črno belih figurah se je zbralo 16 šahistov, od tega 8 iz našega kluba 

– Kluba Maksa Perca Maribor, 3 iz Kluba Maksa Perca Murska Sobota, 4 

šahisti iz Društva upokojencev Pekre –Limbuš in zaradi parnega števila še 

sodnik iz Šahovskega kluba Telekom. 

Igralo se je po pravilu za hitropotezni šah. Šahisti so se pomerili v 

posamični konkurenci. Šahovske ure in šahovske komplete je priskrbel 

organizator. Za udeležence srečanja je bila zagotovljena tudi pijača in 

malica. 

  

Zbrane na šahovskem srečanju je uvodoma pozdravil podpredsednik 

Kluba Ivo Usar. Potek turnirja pa je predstavil sodnik g. Vladimir Jurišič. 

 



Po uvodnih nagovorih smo udeležencem postregli kavico, med samim 

tekmovanjem pa so se lahko okrepčali s sokom. Ob 11. uri smo srečanje 

prekinili ter si privoščili malico. Nato pa odigrali še nadaljnja štiri (4) kola. 

   

Šahisti se med igro, zaradi svoje športne vneme, niso pustili motiti. 

Sklanjali so se nad šahovska polja in premišljeno premikali šahovske 

figure. Videti je bilo, kot da se vsak igralec počuti kot »kralj«.  

  

Po zadnji šahovski potezi je rezultate srečanje razglasil sodnik g. Jurišič.  

Član našega Kluba Niko Šebart pa je prvim trem šahistom podelil 

praktična darila.  

Prvi trije:  

1. Cojhter Karl   Klub Maksa Perca Maribor 

2. Milinkovič Nebojša DU Pekre Limbuš 

3. Kajnih Danilo  Klub Maksa Perca Maribor 

Tolažilno klobaso pa je prejel tudi zadnje uvrščeni.  



 

Po tekmi smo nadaljevali srečanje in nazdravili z našim Kalvarijčanom ter 

prijetno poklepetali. Vsem šahistom se zahvaljujemo za udeležbo ter 

kličemo nasvidenje prihodnje leto. 

 

Zapisal: Milojko Cerkovnik 

Foto: Ivo Usar in Milojko Cerkovnik 

 

 

 

 


