
 

5-ti tradicionalni šahovski turnir OZVVS Maribor 
V 2. polovici avgusta načrtovan 5. šahovski turnir OZVVS Maribor, se je v Meki mariborskega šaha, 
znanem gostiču Taborka, v četrtek, 24.popoldne tudi udejanil. Organizatorji turnirja so se tudi tokrat 
potrudili. Vsega je bilo, šahovske vneme, nagrad in priznanj, okusne jedače z žara in raznovrstne 
pijače ter, kar je najpomembnejše, prijateljstva in druženja. Vabljenih je bilo 18 šahistov, na turnirju 
jih je sodelovalo 15. Po moči je bil to najmočnejši turnir doslej, poleg mojstra FIDE (FM) in  dveh MK – 
mojstrskih kandidatov, so zaigrali še štirje  I.. kategorniki, dva II.  in dva III. kategornika in štirje 
nekategorizirani igralci. Turnir je otvoril Tone Korošec, predsednik OZVVS Maribor. Izrazil je 
zadovoljstvo z udeležbo, vseh zbranih, vključno s ćastnimi gosti, je bilo 23. Pozdravil je gostitelje in 
zalednika (mojstra žara) Igorja Pahorja. Kot že omenjeno, v šahovskem turnirju pa jih je sodelovalo 
15, trije več kot leto poprej. Najprej je čestital za lanskoletno  zmago Danilu Kajnihu in mu za trenutek 
– simbolično -  vročil velik prehodni pokal, kjer je zmagovalčevo ime že vgravirano. V nadaljevanju je 
čestital tudi zmagovalni šahovski ekipi OZVVS Maribor na 16. VŠI ZVVS (Suad Osmanbegovič, Danilo 
Kajnih, Karl Cojhter, rez. Bruno Kremavc) in nasploh poudaril uspehe šahistov na pokrajinskih 
športnih igrah Vzhodnoštajerske pokrajine in na tradicionalnem šahovskem turnirju v Malečniku. 
Branko Vadlja, šahovski sodnik, je pojasnil pogoje tekmovanja in obrazložil kaj je doseči, da postaneš 
lastnik prehodnega pokala. Bruno Kremavc, soorganizator turnirja pa je pozdravil Franca Štiberca, 
urednika spletnega šahovskega portala – ICP, ki se vselej potrudi in objavi zanimivosti in rezultate s 
turnirja. Z otvoritveno potezo predsednika se je turnir pričel. Odigranih je bilo 8 krogov, čas za 
posameznika po partiji pa 7 minut in 3 sekunde po potezi. Novost, ki je starejšim igralcem vlila več 
upanja na uspeh v igri. Turnir je bil pester, tokrat ni bilo junaka, ki bi se sprehodil skozi 64 polj in 
prepričljivo zbiral točke. Zmagovalec turnirja in prejemnik prehodnega pokala je s petimi zmagami, 
dvema remijema in enim porazom postal MK Karl Cojhter, s 5,5 točkami je bil drugi FM Suad 
Osmanbegovič, tretje mesto pa je s 5 točkami pripadlo lanskoletnemu zmagovalcu MK Danilu 
Kajnihu. Da je bila borba za točke peklenska priča podatek, da 14. uvrščeni zbral 3 točke. Po koncu 
tekmovanja je predsednik Tone Korošec podelil spominske plakete prvi šesterici, prvim trem pokale, 
zmagovalcu pa že kot rečeno, prehodni pokal. 
Sledilo je nepozabno druženje ob okusnih jedeh z žara in kapljici rujnega. Slišati je bilo pobude tudi za 
odprt veteranski turnir. Pustimo se presenetiti, mariborska šahovska Meka nas čaka tudi v letu 2018. 

Naj velja -  Gens una summus! 

Še tabela 5. turnirja  OZVVS Maribor: 
Mesto Priimek in ime Kat Rating Točke 

1. Cojhter Karl MK 1990 6,0 

2. Osmanbegovič Suad FM 2262 5,5 

3. Kajnih Danilo MK 2120 5,0 

4. Tolič Mato I. 1912 5,0 

5. Slana Mirko II. 1994 5,0 

6. Kolar Branko I. 1995 5,0 

7. Petre Janko I. 1853 5,0 

8. Vizovišek Slavko II. 1973 4,5 

9. Kremavc Bruno  1500 4,5 

10. Furh Ivan III. 1625 4,0 

   11. Pleič jure I. 1736 4,0 

12. Čosič Ivica  1500 3,5 

13. Pajič Radomir  1500 3,0 

14. Pev Ivo  1802 3,0 

15. Milenkovič Branko III. 1700 1,0 

Arbiter: Branko Vadlja 

27.08.2017 

Bruno Kremavc,  

podpredsednik OZVVS Maribor 
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