
Na Kopah je tek na smu-
čeh za turistične ponu-

dnike oz. urejevalce prog žal drugo-
tnega pomena.

No, če sem iskren, je lahko tek na smu-
čeh tudi trpljenje, ampak tiste vrste, ki 
na cilju prinaša zadovoljstvo, ponos, 
tudi katarzo. Ampak to so že ekstremi, 
ki jih vsak sam najde, če jih išče.

Moj prvi spomin na tek na smučeh 
seže nekam v sredino osemdesetih, ko 
sem se kot najmlajši tekač udeležil tek-
movanja na letališču v Turiški vasi. To 
so bili časi, ko je 'kraljevala' klasična 
tehnika, snega je bilo dovolj, 'špure' pa 
so bile narejene po celi dolini. S prvimi 
resnimi poskusi, tudi v svetovnem po-
kalu, se je v Skandinaviji in po svetu za-
čela uveljavljati drsalna tehnika oz. 'skej-
ting'. Moja ljubezen do teka na smučeh 
je tesno povezana s predanostjo mojih 
staršev do tega športa; pravzaprav s celo 
(razširjeno) družino še danes skupaj 
obiskujemo razna rekreativna tekmo-
vanja po Sloveniji (SloSKI maraton) in 
okolici oz. enostavno skupaj uživamo 
ob škripanju snega pod smučkami. 

Koliko je ta šport popularen ali 

razširjen na Koroškem, se vidi, ko po-
krajino prekrije snežna odeja in skoraj 
ni travnika, kjer ne bi svoje sledi pustil 
kak tekač – na poljih je videti staro in 
mlado. V mislinjski občini tudi finanč-
no spodbujajo urejanje prog. Tako je ob 
zadostni količini snega mogoče tekati 
na kolesarski stezi od podhoda v Mi-
slinjski Dobravi do Mislinje. Tu se po-
zimi sreča največ tekačev – razumljivo, 
saj si od doma in na smučkah v le nekaj 
minutah. Poleg tega tudi kmetje poskr-
bijo za urejene proge na svojih poljih od 
Dovž do Šentilja. 

Žal pa je na Kopah tek na smučeh 
za turistične ponudnike oz. urejevalce 
prog drugotnega pomena. Menim, da 
je ta šport in z njim povezana ponudba 
velik neizkoriščen potencial tudi zara-
di izjemnega zanimanja za smučarski 
tek, ki iz leta v leto narašča. Proge sicer 
urejajo, a žal ne prav pogosto, sankači 
jih sproti uničujejo, druge poti za poho-
dnike ni in rezultat je pač takšen, kot je. 
'Do Ribniške in nazaj' je že prav kultna 
fraza oz. trasa za domače tekače: 10 km 
tja in nazaj, vmes postanek na Črnem 
vrhu, čaj na Ribniški koči; sicer strme 
klance pomaga premagati pogled na 

neokrnjeno naravo in na cilju že lahko 
govorimo o tisti katarzi, ki sem jo ome-
njal na začetku. 

Tudi Rogla je popularna destinaci-
ja za koroške tekače. Proge so odlično 
urejene, saj jih teptajo dnevno. Za upo-
rabo je potrebno plačati od 3 do 4 EUR, 
na voljo pa je 10 in več km prog. Za uče-
nje osnov in tehnike je zelo primerna 
štartno-ciljna arena, ki pa je za uporabo 
brezplačna.

Zadnja leta, sploh ob pomanjkanju 
snega, je postala popularna destinacija 
Breška vas pri Pliberku (oz. Pirkdorfer-
see pod Peco), kjer umetno zasnežijo 2 
km dolg krog, ki je ob torkih in četrtkih 
osvetljen in omogoča nočni tek v obeh 
tehnikah. Za nekaj evrov je to odlična 
alternativa dvoranski rekreaciji.

Omenil bi še tekaške proge v okolici 
Črne na Koroškem, ki jih redno vzdr-
žujejo tudi za potrebe treningov teka-
čev tamkajšnjega smučarskega kluba, 
ki že vrsto let skrbi za razvoj tega špor-
ta. Nenazadnje je prav iz Črne dolga 
leta najuspešnejša slovenska tekačica 
– Nataša Lačen.

Razvoj teka na smučeh v Mislinjski 
dolini pa spodbuja Smučarsko ska-
kalni klub Mislinja, ki je dal že nekaj 
uspešnih slovenskih kombinatorcev, 
njegove člane pa lahko srečamo na 
zavzetem treningu tudi na poljih med 
Dovžami in Šentiljem.

V tekmovalne vode me ni nikoli po-
tegnilo. Me je pa vedno zanimalo, kako 
to, da so nekateri na spustih hitrejši od 
mene. Po učenju mazanja na rekrea-
tivnem kot tudi tekmovalnem nivoju 
pri mojstrih te obrti (reprezentanč-
nih serviserjih) sem se odločil odpreti 
specializirani servis opreme za tek na 
smučeh. To mi je uspelo l. 2010 in od 
takrat s svetovanjem, z učenjem in or-
ganizacijo tečajev ter s servisom in pro-
dajo opreme za tek na smučeh skrbim 
za popularizacijo tega športa v Občini 
Slovenj Gradec in širše.

Če bi se radi naučili osnov teka na 
smučeh ali svoje znanje le obnovili, so 
vaše smuči že malo 'zmatrane' in ne dr-
sijo, potrebujete novo opremo ali samo 
nasvet – dobrodošli na www.sprajca.si 
ali osebno v mojo delavnico. 

Res se že veselim zime, snega in sve-
žih 'špur', zato upam, da se v čim večjem 
številu vidimo na eni od omenjenih te-
kaških lokacij. Ne pozabite na trening!

Gregor Andrejc 
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Tek na smučeh

Užitek v naravi

Vaja na območju GTC Kope je 
potekala v sodelovanju gorske 

reševalne službe, gasilcev in policije. 

GRS Reševalna skupina Slovenj 
Gradec deluje na območju Mestne 
občine Slovenj Gradec, predvsem 
na zahodnem delu Pohorja, v okvi-
ru društva GRS Maribor, ki je or-
ganizacijsko povezano v sestavu 
Gorske reševalne zveze Slovenije 
in ima pomembno vlogo v sistemu 
zaščite in reševanja naše države. 
V GRS Reševalni skupini Slovenj 
Gradec, ki jo vodi Miha Zajec, dr. 
med., delujejo gorski reševalci in 
reševalci sodelavci. Naši gorski 
reševalci so opremljeni in uspo-
sobljeni za izvajanje reševalnih in 
iskalnih intervencij ter za pomoč 
ob naravnih katastrofah in ujmah, 
reševalci sodelavci, ki jih že vr-
sto let organizira Boris Goljat, pa 
opravijo največ reševalnega dela na 
smučiščih GTC Kope.

GRS reševalci so imeli vajo re-
ševanja ljudi s sedežnice Pungart, 
gasilci pa so svojo usposobljenost 
prikazali z vajo reševanja ob požaru 
v planinski koči (tokrat je bil to Gr-
movškov dom na Kopah). Pri reševa-
nju s sedežnice so poskrbeli za varen 

spust 4 oseb in jih nepoškodovane, 
vendar prestrašene namestili v na-
daljnjo oskrbo v center prve pomoči, 
ki ga je za potrebe vaje vodil zdrav-
nik Jure Kovač Myint. Sicer je center 
poskrbel za 14 »poškodovancev« te 
skupne regijske vaje.

16. novembra 2014 so člani GRS 
Reševalne skupine Slovenj Gra-
dec predstavili temeljne postopke 
oživljanja in uporabo avtomatske-
ga defibrilatorja ter nekaj najbolj 
pogostih načinov oskrbe poško-
dovancev tudi na Kremžarici. O 
akciji smo obvestili pohodnike – 
planince prek radia. Ob tej prvi ta-
kšni predstavitvi na naši koči smo 
zaradi pomembnosti poznavanja 
prve pomoči sklenili tako obliko 
predstavitve še ponoviti. Ves mesec 
november so potekala tudi redna 
letna predavanja in praktične vaje 
za oskrbo poškodovancev na smu-
čiščih v zimskih razmerah. Zače-
nja se smučarska sezona, zato mo-
ramo tako gorski reševalci kot tudi 
reševalci na smučiščih pravočasno 
obnoviti svoje znanje ter uspešno 
opraviti vse preizkuse znanja tako 
teoretično kot tudi praktično.

Marjeta Škorja 

Jesenska regijska vaja in 
strokovna usposabljanja

GRS Reševalna skupina Slovenj Gradec

Reševanje s sedežnice Pungart 

Župan Mestne občine Slovenj 
Gradec Andrej Čas je pred po-

tjo v Avstralijo v mestni hiši spre-
jel mlade športnice in športnike.

Že 48. mednarodne športne igre 
otrok, ki se jih mlade športnice in 
športniki iz našega mesta udeležu-
jejo vse od leta 1994, ko je Slovenj 
Gradec tudi gostil 24. igre, letos 
potekajo v Avstraliji, v mestu Lake 
Macquarie, od Sydneyja oddaljenem 
približno 150 km. Športnih iger se 
je udeležilo 6 perspektivnih mladih 
atletinj in atletov, ki so v Avstralijo, 
v spremstvu mentorjev, odpotovali 
29. novembra. Ob tej priložnosti jim 

je župan čestital in zaželel čim boljšo 
športno uvrstitev ter ugledno zasto-
panje našega mesta na tej prestižni 
športni manifestaciji, ki v marsičem 
predstavlja otroško olimpijado, saj 
se je udeležujejo mladi z vsega sveta. 
Župan je delegaciji ob tej priložno-
sti izročil tudi priložnostno darilo 
in dopis za gostiteljico iger, županjo 
Jodie Harrison, ki je našo ekipo na 
igrah sprejela in gostila.

Mladim tekmovalkam in tek-
movalcem želimo uspešen nastop, 
varno pot in povratek ter obilico 
prijetnih doživetij, izkušenj in novih 
prijateljstev.

 Dušan Stojanovič

Župan pospremil mlade 
športnike in športnice

Na športne igre v Avstralijo 

Na tečaju teka 

Javni razpis
za podelitev priznanj 
Športne zveze Slovenj Gradec 
na področju športa v MO 
Slovenj Gradec za leto 2014

Športna zveza Slovenj Gradec po-
deljuje priznanja za prispevek k 
razvoju in uveljavljanju  športa, ju-
bilejna priznanja, športne uspehe 
in dosežke. 

Rok za oddajo je 3. februar 2015.

Zala Pečoler prvo ime 9. mednaro-
dnega turnirja v Judu »Zavaro-

valnica Maribor Koroška open 2014« 

15. in 16. novembra 2014 je v organiza-
ciji Judo kluba Acron Slovenj Gradec v 
slovenjgraški športni dvorani potekal 9. 
mednarodni turnir v judu »Zavaroval-
nica Maribor Koroška open 2014« za 
starostne kategorije do 14., 16. in 18. leta 
v posamezni konkurenci ter do 18. leta 
še v konkurenci ekip. Skupaj je na tata-
mi stopilo 739 tekmovalcev iz 86 klubov 
in šestih državnih reprezentanc iz 24 
držav. Domačo ekipo je zastopalo 22 
tekmovalcev, ki so se v močni medna-
rodni konkurenci dobro znašli in skupaj 

osvojili 8 medalj, od tega štiri zlate. 
Prvo ime turnirja je postala doma-

činka Zala Pečoler, ki je nizala zmage kot 
po tekočem traku ter osvojila zlato tako 
v starostni kategoriji do 16. kot tudi do 
18. leta. V starostni kategoriji do 16. leta 
je bila proglašena za najboljšo tekmoval-
ko turnirja. Poleg Zale sta zlato osvojila 
še Nuša Perovnik in Vinko Prevolšek. 
Urška Bernard je zasedla 2. mesto, na 3. 
mestu pa so pristali Andrej Yankovskyy, 
Žan Kaizer in Rok Pogorelc.

V ekipnem tekmovanju je med 15 
ekipami slovenjgraška ekipa kadetinj, 
katero so sestavljale tudi tekmovalke 
iz drugih slovenskih klubov, po zmagi 
nad ekipo Salzburga in 2. ekipo Izraela 

izgubila proti reprezentanci Kazahsta-
na, osvojila drugo mesto v skupini ter se 
uvrstila v četrtfinale, kjer je premagala 
hrvaško ekipo Profectus iz Samobora 
in nato ponovno izgubila v polfinalu 
proti kasnejšim zmagovalkam, držav-
ni reprezentanci Madžarske; za tretje 
mesto je izgubila še proti češki državni 
ekipi in tako osvojila 5. mesto. Tudi tu 
se je odlično odrezala Zala Pečoler, ki je 
z zmago končala vseh pet borb.

Ekipa kadetov, ki so jo prav tako po-
leg Slovenjgradčanov sestavljali pred-
stavniki drugih slovenskih klubov, je v 
svoji skupini premagala reprezentanco 
Češke, ekipo Judo kluba Kaposvar z 
Madžarske in japonsko ekipo ter osvo-
jila prvo mesto v skupini; nato se ji je 
zalomilo, saj je v četrtfinalu izgubila 
proti avstrijski državni reprezentanci 
in končala s tekmovanjem. Konkuren-
co kadetov je sestavljalo 15 ekip, slavila 
pa je ekipa JK Edelweiss iz Rusije.

Večina ekip in tekmovalcev je osta-
la v Slovenj Gradcu še na dvodnevnih 
pripravah, ki so potekale v ponedeljek 
in torek. 

Borut Marošek 

Mednarodni judo turnir v Slovenj Gradcu

Zala nizala zmage kot 
po tekočem traku

9. mednarodni turnir »Zavarovalnica Maribor Koroška open 2014«
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14. maja 2014 je bil za 
Koroški aeroklub 

Slovenj Gradec (KAS) prav poseben 
dan, saj je bila prvič v zgodovini 
KAS presežena 1000-km meja pro-
stega preleta z jadralnim letalom. 
Prelet je bil odleten z domačega leta-
lišča, zato je v očeh članov aeroklu-
ba in poznavalcev jadralnega letenja 
vreden še toliko več.

Vremenska napoved je obetala močan 
severni veter hitrosti med 50 in 100 
km/h, ki naj bi pihal že od zgodnjega 
jutra in trajal čez cel dan, zato so se 
priprave na letenje začele že dva dni 
prej. Takšni vetrni pogoji so v tem delu 
Evrope redki, vendar je bil tokrat po-
ložaj ciklona, ki je povzročil poplave 
na Balkanu, idealen. Pilota Koroške-
ga aerokluba Slovenj Gradec Avgust 
Potušek in Aleš Fink sta že večer prej 
pripravila jadralni letali DG 808 C in 
DG 300, prav tako pa se je pripravila 
zemeljska ekipa: Milan Hribernik in 
pilot vlečnega letala Jože Černič.

Ob prihodu na letališče je bilo jutra-
nje nebo nad Slovenj Gradcem pokrito 
z nizko oblačnostjo in ni omogočalo 
vzleta ob sončnem vzhodu. Čakajoč 
na izboljšanje vremena si je ekipa pri-
skrbela sveže vremenske podatke pred-
vsem za območje začetne katete preleta 
– Pece in Celovške kotline ter dodatne 
informacije s konzultacijo z ekipami iz 
Celja in Lesc, kjer so se prav tako pri-
pravljali na zgodnji vzlet. Po težko pri-
čakovanem startu ob 8.06 so oba pilota 
na pobočju Uršlje gore pričakali štirje 
celjski piloti, ki so zaradi boljšega vre-
mena na celjskem letališču vzleteli prej. 
Negotov start z Uršlje gore je pilote ob-
dal z mešanimi občutki, saj je nad Pli-
berškim poljem še vedno vztrajala niz-
ka oblačnost in je bil morebitni zasilni 
pristanek v okolici Pliberka nemogoč. 
Oblak je zakrival tudi vrh Pece, zato je 
bila edina možnost za iskanje dviganja 
na severnem pobočju – na privetrni 
strani. Nadaljevanje proti zahodu je 
potekalo po južni strani Celovške ko-
tline prek Obirja ter mimo Borovelj, 
Golice in Kepe. 

Časovni načrt je potekal po pred-
videvanjih in ob 9.45 se je prelet nada-
ljeval v Ziljsko dolino. Preskok doline 
je bilo potrebno s tromeje (SLO-AUT-
-ITA), ki predstavlja konec uporabnega 
grebena ob severnem vetru, izpeljati 
zelo previdno in z rezervo višine, saj 
podatka o moči vetra v Ziljski dolini 
piloti niso imeli. Tam sta se pilota odlo-
čila za ločeni poti: Aleš za južni, Avgust 
pa za severni greben Ziljske doline, kar 
je bila pri tej moči severnega vetra in 
turbulence zelo pogumna odločitev. 

Preskok na južno stran doline se je 
izkazal za elegantnega, zato je lahko 
Aleš pospešil ritem in nadaljeval let 
po Karnijskih Alpah mimo Nassfel-
da – Mokrin proti dolini Lesachtal, ki 
je na južni strani Lienzer Dolomitov. 
Pred vstopom v dolino Lesachtal je 
ujel valovno dviganje, ki ga je pone-
slo na višino 3400 m. Oblačnost se je 
v predvideni smeri leta zgostila, zato 
je valovno dviganje zapustil in nada-
ljeval s pobočnim letenjem po južnih 
grebenih. Le-ti so ob severnem vetru 
v zavetrju Lienzer Dolomitov, zato je 
nadaljeval z malo več rezerve v viši-
ni. Jadral je vse do Silliana, kjer se je 

zaradi snežnih ploh obrnil nazaj proti 
vzhodu.

Avgust je medtem na severni strani 
Ziljske doline javljal močno turbulen-
co in s tem povezane težave. Njegov 
let je zato potekal malo počasneje, vse 

dokler se ni na začetku grebena Lien-
zer Dolomitov odločil za nadaljevanje 
leta na južni strani Ziljske doline. Pre-
skok doline je bil zelo adrenalinski, saj 
je za 10 km preletene razdalje porabil 
precej višine in se znašel na zgolj 700 
m nad dolino na južnem grebenu nad 
krajem Kötschach. V tej vremenski si-
tuaciji je lahko zasilni pristanek odda-
ljen le nekaj minut, toda izkušen pilot 
je našel dviganje, ki ga je poneslo na 
2600 m višine za nadaljevanje leta. 

Aleš je ta čas jadral proti vzhodu 
in ujel zelo dober interval, saj je za 
razdaljo Ojstrnik–Peca–Ojstrnik, ki 
znaša 200 km, potreboval le eno uro 
in petdeset minut s povprečno hitro-
stjo 119 km/h. Vreme se je v tem delu 
dneva razvilo v kombinacijo vetra in 
termike, ki je imelo samo eno slabost: 
turbulenca je na trenutke močno pre-
izkušala konstrukcijo jadralnih letal. 
V tem plesu vetra in termike je narava 
poskrbela za čudovite vizualne efek-
te, saj so se snežne grive vile več de-
set metrov nad pobočji gora. Ponoven 
vstop v dolino Lesachtal je postregel z 
novim presenečenjem, saj je veter del-
no obrnil smer in pihal iz SZ smeri po 
dolini. Termika je bile še močneje raz-
trgana kot prej, z rotorji, zato je bilo 
potrebno nadaljevati previdneje. 

V tem času je v dolino priletel tudi 
Avgust, ki se je zopet moral spopasti z 
naglim izgubljanjem višine in se suve-

reno izvlekel iz ne ravno »enostavne« 
situacije.

Prelet je potekal nazaj do Maribor-
skega Pohorja, kjer je Aleš obrnil točko 
severno od Rogle, Avgust pa je nadalje-
val do Areha. Sledil je preskok Mislinj-

ske doline nazaj na Uršljo goro, kjer je 
ob 17. uri že postajalo jasno, da se želena 
naloga izhaja. Po devetih urah letenja v 
strupenem mrazu in močnem vetru sta 
oba pilota že čutila utrujenost, tako da 
je bilo v sklepnem delu leta potrebno 
paziti tudi na pasti, ki jih prinaša utru-
jenost tudi najbolj izkušenim letalcem. 
Tako sta z vso vnemo nadaljevala let, 
Aleš do Korenskega sedla in Avgust do 
Kepe. Zadnja kateta je potekala mirno 
in brez presenečenj. Pristanek na do-
mačem letališču je za jadralnega pilota 
po preletu vedno največja nagrada, če-
prav le-ta zaradi sunkov vetra tokrat ni 
bil običajen. Medtem se je na ploščadi 
letališča pred hangarjem že zbrala sku-
pina članov KAS, ki je prešerno poz-
dravila oba premražena pilota.

Končna statistika preletov:
•	 Aleš Fink – trajanje leta: 11:07:30, 

preletenih 1016 km, povprečna 
hitrost: 92,67 km/h

•	 Avgust Potušek – trajanje leta: 
10:21:30, preletenih 936 km, pov-
prečna hitrost: 91,89 km/h

Ta dan sta bila to 3. in 10. prelet v Slo-
veniji ter 9. in 22. v Evropi!

Letališče Slovenj Gradec tako zo-
pet potrjuje izvrstno lego za jadralne 
dosežke.

Lucija Fink 

Na krilih severnega vetra
1000 km prelet z jadralnim letalom iz Slovenj Gradca

Športna zveza Slovenj Gradec je 
partner projekta čezmejnega 

sodelovanja Slovenije in Avstrije 
Team Olympiad, katerega vodilni 
partner je OKS − ZŠZS. 

Projekt Team Olympiad je sofinan-
ciran s strani ESRR ter nacionalnih 
in regionalnih javnih sredstev Slo-
venije in Avstrije. Traja od 1. 4. 2014 
do 31. 3. 2015. Športna zveza Slo-
venj Gradec je zadolžena, da v tem 
obdobju v sodelovanju z lokalnimi 
društvi in zvezami športnih društev 
v Koroški regiji izvede 5 športno-
-družabnih dogodkov, katerih cilj 
je spodbujanje medkulturnega in 
medgeneracijskega sodelovanje in 
medsebojne integracije.

Ekipna olimpijada, ki je bila v 
petek, 21. 11. 2014, v Radljah, je po-
tekala v izvedbi Atletskega kluba 
Slovenj Gradec. Sodelovalo je kar 23 
ekip s skupno 144 udeleženci, ki so v 
Radlje prišli iz Mislinje, Završ, Do-
liča, Slovenj Gradca, Šentjanža pri 
Dravogradu, z Raven na Koroškem 
in Mute. Udeleženci so bili večino-

ma učenci osnovnih šol, ki so na 
olimpijado povabili tudi svoje starše 
in stare starše. Najmlajši udeleženci 
so bili stari 6 let, najstarejša udele-
ženka pa jih je štela 62. 

Udeleženci Ekipne olimpijade so 
se med seboj pomerili v športno-dru-
žabnih igrah: skakanje z vrečo, vleka 
vrvi, golf − ciljanje tarče, nogomet − 
strel na gol, smučanje − koordinirana 
hoja ekipe na dolgih smučeh. Za uvo-
dno popestritev in sprostitev pred 
začetkom iger je poskrbela mentorica 
Plesne šole Devžej, ki je sodelujoče 
ogrela v plesnih ritmih. Za korektno 
sojenje in ažuren potek so poskrbe-
li sodniki Atletskega kluba Slovenj 
Gradec. 

Dogodek v Radljah je zagotovo 
dosegel svoj namen − medgeneracij-
sko druženje ob zabavnih športnih 
igrah je spletlo nove vezi in utrdilo 
stara prijateljstva. Atletski klub Slo-
venj Gradec bo v okviru projekta 
Team Olympiad izvedel še eno špor-
tno-družabno prireditev, in sicer v 
mesecu januarju na Rogli. 

Mojca Verhovnik

Atletika

Ekipna olimpijada v Radljah − 
kar 144 udeležencev

Šah

V decembru naš še čaka organiza-
cija športne prireditve Slovenija 

šahira, v okviru katere so tudi kvali-
fikacije za Koroško regijo, ter tradici-
onalni 18. Romanov novoletni turnir 
v hitropoteznem šahu.

Šahisti Šahovskega društva Slovenj 
Gradec smo bili v letu 2014 zelo aktivni 
in uspešni. Organizirali smo vrsto ša-
hovskih prireditev v domačem okolju, 
prav tako smo se tekmovalno udejstvo-
vali na državnem nivoju v vseh staro-
stnih skupinah. Vseh dvanajst mesecev 
smo imeli organizirano vadbo za mla-
dino, za šahovske veterane in invalide 
kot tudi za člane.

Organizacija športnih prireditev v 
MO SG

V januarju smo v Slovenj Gradcu or-
ganizirali regijsko mladinsko posa-
mezno prvenstvo, kjer smo zmagali v 
vseh starostnih skupinah in kar šest 
naših fantov in deklet je v mesecu 
februarju nastopilo na posameznem 
DP v počasnem šahu na Otočcu na 
Dolenjskem. 

V sodelovanju s koroškimi dru-
štvi z Raven, iz Črne, Dravograda in 
Rudna smo že 12. leto zapored orga-
nizirali mesečna srečanja koroških 
šahistov v aktivnem šahu. Skupno se 
je odvilo več kot tristo nastopov, tek-
movalo pa je šestindevetdeset tekmo-
valcev in tekmovalk. Skupni zmago-
valec vseh desetih turnirjev je Jernej 
Špalir, drugo mesto je osvojil Branko 
Špalir (oba člana ŠK Slovenj Gradec), 
tretji je bil Vlado Turičnik (član ŠK 
Fužinar Hapro), četrti Radiša Raj-
kovič (član ŠK Velenje Veplas), peto 
mesto je osvojil Marko Vrečič (ŠK Fu-
žinar Hapro) in šesto Andrej Krnjo-
všek (član ŠK Slovenj Gradec). Med 

ženskami je zmagala Alenka Nikl 
Hutinski (ŠK Kovinar Maribor). Med 
super veterani je prvo mesto zasedel 
Nikola Ristič (nad 70 let, ŠK KOŠK 
Dravograd). Med mladinci je zmagal 
Jaka Juvan (ŠK Slovenj Gradec), med 
kadeti Nejc Ferk (ŠK Fužinar Hapro) 
in med OŠ mladino Luka Vaupot (ŠK 
Slovenj Gradec).

Organizirali smo tudi deset od-
prtih mesečnih turnirjev ŠK Slo-
venj Gradec. Skupno se je odvilo sto 
osemdeset nastopov, tekmovalo pa 
je sedeminštirideset šahistov in ša-
histk. Med člani je zmagal Branko 
Špalir, drugo mesto je osvojil Gregor 
Šmon in tretjo Andrej Krnjovšek. 
Med ženskami je zmagala Alenka 
Nikl ter med veterani nad šestdeset 
let Senica Marjan. Prvo mesto med 
mladinci je osvojil Emanuel Nikl 
Hutinski, drugo pa Aleš Nabernik.

V spomladanskih mesecih smo v 
sodelovanju s koroškimi klubi orga-
nizirali Koroško kadetsko ligo. Zma-
govalec med kadeti je bil Jaka Juvan, 
med fanti do dvanajst let Nejc Kra-
mer in do devet let Luka Vaupot (vsi 
člani ŠK Slovenj Gradec). 

V času praznika Mestne občine 
Slovenj Gradec smo organizirali ju-
bilejni štirideseti mednarodni turnir 
šahovskih ekip v hitropoteznem šahu 
Šmonov memorial. Med dvajsetimi 
ekipami je zmagala ekipa ŠK Žalec, 
druga je bila ekipa ŠK Slovenj Gradec 
(Vesna Ogriz, Jernej Špalir) in tretja 
mešana ekipa ŠK SG/Ravne (Vlado 
Turičnik in Branko Špalir).

V sodelovanju s Športno zvezo 
Slovenj Gradec in Prvo OŠ Slovenj 
Gradec smo sodelovali pri izvedbi ob-
činskih posameznih in ekipnih tek-
movanj. Prav tako smo sodelovali pri 
izvedbi šahovske športne prireditve 
Memorial Viktorja Krivca, in sicer 
v sodelovanju s krajevno skupnostjo 
Pameče-Troblje. 

V okviru Športnih iger Športne 
zveze Slovenj Gradec smo sodelovali 
kot soorganizator šahovskega srečanja.

Gregor Šmon 

Pokrita Peca s Pliberškim poljem 

Aleš Fink

Avgust Potušek

Svetovno šahovsko univerzitetno prvenstvo, slovenski predstavniki, z leve Žan Tom-
azini, Špela Orehek in Jernej Špalir

Uspešni doma in 
na gostovanjih




