
Mednarodne igre otrok so v 
svetovnem merilu največje 

športno tekmovanje za mlade v 
starosti od 12 do 15 let. Vsako leto 
se ga udeleži okrog 1500 športni-
kov in spremljevalcev.

Športni dogodek, ki poteka pod 
okriljem Mednarodnega olimpijske-
ga komiteja, je letos prvič potekal na 
južni polobli sveta v avstralskem me-
stu Lake Macquarie, od 6. do 11. de-
cembra 2014. Predstavniki Mestne 
občine Slovenj Gradec so v Avstra-
lijo odpotovali skupaj s predstavniki 
mest Celje (plavanje), Velenje (atleti-
ka, plavanje) in Ptuj (atletika). 

Mestno občino Slovenj Gradec so 
zastopale 4 atletinje domačega atlet-
skega kluba: Lana Verhovnik (suva-
nje krogle, daljina), Ana Štern (800 
m), Veronika Pisnik (800 m), Ana 
Areh (100 m, daljina). V močni med-
narodni konkurenci so dekleta dobro 
tekmovala in izboljšala svoje osebne 
rekorde. Lana Verhovnik se je uvrsti-
la v finale suvanja krogle (9,42 m) in 
zasedla štirinajsto mesto, Veronika 
Pisnik pa se je uvrstila v B finale teka 
na 800 m in bila skupno petnajsta.

Mladi športniki so poleg atletike 
tekmovali še v gimnastiki, plava-
nju, nogometu, vaterpolu, golfu, ja-

dranju in BMX-u. Najbolj zastopa-
na športna panoga je bila tudi letos 
atletika, v kateri se je pomerilo 293 
atletov in atletinj.

Tudi letošnje igre so bile odlično 
organizirane. Tekmovanja so poteka-
la tekoče in brez zapletov. Organiza-
tor je zelo dobro poskrbel za udobno 
namestitev, transport do tekmovališč 
in druženje mladih športnikov. Na 
otvoritveni slovesnosti sta mlade tek-
movalce iz 80 mest, 44 držav in 5 celin 
pozdravila županja Lake Macquariea  
Jodie Harrison in predsednik gibanja 
ICG Torsten Rasch, video pozdrav pa 
sta poslala tudi guverner New South 
Walesa in avstralski premier. Slavno-
stni govorci so v širšem kontekstu iger 
izpostavili predvsem pomen med-
kulturnega povezovanja in druženja, 
saj so Mednarodne igre otrok poleg 
priložnosti za nove tekmovalne iz-
kušnje tudi priložnost za ustvarjanje 
prijateljskih vezi, razvijanje strpnosti 
in ustvarjanje boljše prihodnosti. 
Zgodovina iger 
Mednarodne igre otrok so letos pr-
vič potekale na južni polobli, prve 
pa so se začele v Celju leta 1968 na 
pobudo športnega pedagoga Meto-
da Klemenca, ki ga je vodila zamisel 
o povezovanju različnih narodov in 
kultur preko športa. Na prvih igrah 
je sodelovalo 9 mest: Beograd (Sr-
bija), Brno (Češka), Celje, Gradec/
Graz (Avstija), Kranj, Lusanne (Švi-
ca), Trbovlje, Udine (Italija) in Za-
greb (Hrvaška). Slovenj Gradec je 
bil organizator iger leta 1994.

Danes je v gibanje ICG vključe-
nih 370 mest iz 85 držav in 5 celin. 
Članice gibanja so le mesta, ki so v 
preteklosti že bila organizator teh 
iger ali se potegujejo za organizaci-
jo le-teh v prihodnosti. 

Mojca Verhovnik

Amaterski triatlonec Ja-
nez Klančnik je v lan-

skem oktobru dosegel fantastičen 
uspeh. Zmagal je v kombinaciji 
triatlona Ironman in off-road tria-
tlona Xterra. 

29-letni Slovenjgradčan Janez Klanč-
nik je bil na prvenstvu, ki je potekalo 
oktobra na otoku Big Island na Hava-
jih, s 175. mestom med 2.187 udeležen-
ci najbolje uvrščeni slovenski tekmo-
valec, v svoji starostni kategoriji 25–29 
let pa je osvojil odlično 23. mesto. Na 
svetovnem prvenstvu v off-road tria-
tlonu Xterra, ki je potekalo na otoku 
Maui na Havajih 2 tedna kasneje, pa je 
osvojil 94. mesto v skupni konkuren-
ci in 8. v svoji starostni kategoriji. V 
skupnem seštevku obeh triatlonov je 
Klančnik prepričljivo zmagal.

Najprej čestitke za izjemen uspeh. 
Že z nastopom na svetovnem prven-
stvu Ironman na Havajih se vam je 
uresničila velika želja. Ste pričako-
vali takšen uspeh, kaj vam pravza-
prav pomeni? 

Hvala za čestitke! Da, z uvrstitvijo 
na Havaje sem izpolnil svoje velike 
želje in sanje vsakega amaterskega 
triatlonca. Havaji so zibelka triatlo-
na, saj je tam leta 1978 potekal prvi 
Ironman triatlon, zato je ta tekma 
res legendarna. Vzdušje pred, med in 
po tekmi je vrhunsko in vsak pozna-
valec triatlona želi biti enkrat v ži-
vljenju del tega dogajanja. To uspe le 
peščici triatloncev, saj se je potrebno 
na Havaje kvalificirati preko ostalih 
Ironman tekmovanj, ki potekajo ši-
rom sveta. Letos se je Ironman tek-
movanj udeležilo okoli 100.000 ljudi, 
na svetovnem prvenstvu na Havajih 
pa je prostora le za okoli 2.000 tria-
tloncev. Zaradi strogega izbora mi 
udeležba na prvenstvu pomeni zelo 
veliko in ponosen sem na ta dosežek. 
Še pred letom dni sem o tem samo 
sanjaril, a v zadnjem letu sem naredil 
korak naprej, ojačal treninge in začel 
verjeti, da mi lahko uspe uresničiti 
sanje. Videl sem, da lahko s preda-
nostjo, trdim delom in odrekanjem 
dosežem marsikaj.

Kakšni so bili vaši športni začetki in 
od kod navdušenje ravno nad triatlo-
nom? 

Že od kar pomnim svoj prosti čas 
preživljam v športu. V času šolanja v 
Slovenj Gradcu sem treniral nogomet, 
proti koncu gimnazije pa me je za-
čelo navduševati gorsko kolesarjenje 
in preživljanje časa v naravi. Ko sem 
začel študirati v Ljubljani, sem nogo-
met opustil in poleg kolesarjenja pri-
čel tudi teči, saj je to časovno najbolj 
učinkovita vadba, ki jo lahko izvajaš 
kjerkoli in kadarkoli. Po uspešni ude-
ležbi na svojem prvem Ljubljanskem 
maratonu in po zmagi na gorskem du-
atlonu Woodman, sem dobil povabilo 
v Triatlonski klub Ljubljana, kjer sem 
se začel učiti »kravl« tehniko plavanja, 
ki je prej nisem znal. Počasi sem začel 
spoznavati svet triatlona in občudo-
vati tekmovalce, ki so lahko tako izje-
mni v vseh treh disciplinah tega špor-

ta – v plavanju, kolesarjenju in teku. 
Navdušen sem bil nad tem in takšen 
sem želel postati tudi jaz. Po pol leta 
učenja plavanja, sem spomladi 2009 
že stal na startu svoje prve triatlonske 
tekme in tako se je vse začelo. 

Glede na to, da se s triatlonom ne 
ukvarjate profesionalno, ampak ob 
službi, kdaj trenirate in kako potekajo 
vaši treningi? Vam sploh ostane še kaj 
prostega časa in če, kako ga porabite? 

Povsem enostavno je – treniram, ko 
nisem v službi. Če želim tekmovati na 
takšnem nivoju, kot sem zadnje leto, 
moram ves svoj prosti čas nameniti 
treningom. Ironman razdalja triatlo-
na zahteva veliko količino treningov. 

Meni je uspelo trenirati okoli 20 ur 
tedensko. Včasih več, včasih manj. 
Veliko je prilagajanja glede na razpo-
ložljiv čas, zato večinoma treniram 
sam. Zjutraj med tednom ob 6:00 
grem plavat, nato ob 8:00 v službo, po 
službi ob 17:00 ali 18:00 pa še ura do 
dve teka ali kolesarjenja. Da se moje 
telo dobro regenerira, potrebujem 
veliko spanja, zato se trudim, da sem 
po 21:00 že v postelji, tako da sem do 
jutranjega plavanja spet dober. Najtež-
je pri treningih je namreč, ko moram 
zjutraj neprespan, ko je še tema, skoči-
ti v mrzel bazen … Temu se želim ve-
dno izogniti (seveda mislim samo na 
besedo »neprespan«). Med vikendom 
imam več časa, zato ga izkoristim za 
dolge treninge – 4 do 6 ur kolesarje-
nja, ki mu sledi še 10 do 20 km teka. 
Zvečer pa še razplavanje in raztezanje, 
da mišice ne postanejo zakrčene. Pro-
stega časa torej nimam, samo morda 
ob ponedeljkih, ko imam navadno 
dan brez treninga, da lahko pridem k 
sebi po napornem vikendu. 

Poleg treninga je verjetno potrebna 
tudi posebna prehrana. 

Ne bi rekel, da posebna, ampak je 
potrebna redna prehrana. Pazim, da 
vsak dan zaužijem dovolj beljakovin, 
ogljikovih hidratov in maščob ter vi-
taminov in mineralov. To skušam 
narediti na čim bolj naraven način, k 
čemur veliko pripomore moja punca 
Kristina, ki pripravlja odlične obroke. 
Na mojem jedilniku se tako veliko-
krat znajdejo avokado, brokoli, ingver 

in kurkuma kot začimba, rdeče meso, 
jetrca, ribe ... Ne pretiravam pa z vnosi 
OH-jev (testenine, krompir, riž, žita 
…) kot marsikateri vzdržljivostni 
športniki. Sladkarijam se izogibam, 
saj je sladkor škodljiv, poslužujem se 
ga edino med samim treningom, saj 
deluje kot poživilo. Za razvajanje rad 
pojem temno čokolado.

Kakšna pa je razlika med triatlonom 
in off-road triatlonom? 

Razlika je v terenu in opremi. Pri na-
vadnem triatlonu, med katere spada 
Ironman, se kolesari po asfaltu, teka-
ški del pa poteka bolj kot ne po rav-
nini. Pri off-road ali kros triatlonu pa 
se zaradi težavnega terena uporablja 
gorsko kolo, teče pa se gor in dol kot 
pri gorskem teku. Pri cestnem tria-
tlonu sta še dve razdelitvi, in sicer je 
pri krajših razdaljah (npr. olimpijska 
razdalja triatlona) dovoljeno kolesari-
ti eden za drugim oz. voziti v skupini, 
pri daljših razdaljah (npr. Ironman), 
pa zavetrje ni dovoljeno. Triatlonci 
morajo kolesariti v razmaku 10 me-
trov in se tako vsi enakovredno soo-
čiti z zračnim uporom. Je pa pri tem 
dovoljeno uporabljati kronometrska 
oz. posebna triatlonska kolesa, ki ima-
jo bolj aerodinamični okvir, obroče in 
krmilo z dvema rogovoma, na katere 
se lahko naslonimo in tako zmanjša-
mo zračni upor na kolesu.

Plavanje ostane pri vseh različicah 
triatlona enako. Če je voda zelo mr-
zla, je dovoljeno plavati v neoprenskih 
oblekah, ki do neke mere ne prepu-
ščajo toplote, poleg tega pa izboljšajo 
plovnost. Na Havajih teh oblek nismo 
smeli uporabljati, saj je bil ocean pri-
jetno topel.

Na svetovnem prvenstvu na Havajih 
so bili z vami tudi vaši starši, brat in 
dekle, koliko vam pomeni njihova 
podpora? 

Njihova podpora mi pomeni zelo veli-
ko, saj si takšnega projekta, kot je ude-
ležba na dveh svetovnih prvenstvih na 
Havajih, brez njihove pomoči ne pred-
stavljam. Moje dekle je tudi športnica 
in ji je rekreacija všeč, zato me že od sa-
mega začetka podpira v mojem ekstre-
mizmu. Staršem pa se je najprej zdelo 
neumno, kar počnem in tega niso ra-
zumeli, toda ko so videli dogajanje na 
moji prvi tekmi Ironman v Celovcu in 
vseh ostalih 3.000 tekmovalcev, ki so 
prav tako kot jaz plavali, kolesarili in 
izmučeni tekli proti cilju, so le ugotovi-
li, da nisem samo jaz tako nor. Na Ha-
vajih so najbrž naredili še potezo več in 
norost zamenjali s hrabrostjo, tako da 
mi je zdaj precej lažje, ker tudi z njiho-
ve strani čutim določeno razumevanje. 
Z objavo v tem časopisu bom najbrž še 
lepše zasijal v njihovih očeh.

Kaj pa novi cilji? Kako dolgo boste v 
tem športu še vztrajali, kaj bi radi še 
dosegli? 

Prvi cilj je, da odpravim vse poškod-
be, ki me spremljajo zadnja leta. V letu 
2014 zaradi priprav na Havaje namreč 
ni bilo časa za počitek, tako da sem 
poškodbe le za silo odpravil oz. jih po-
metel pod preprogo.

Upam, da bom v triatlonu lahko 
vztrajal še dolgo, ker je res krasen šport. 
Najboljša leta za Ironman tekmovalce 
so ravno trideseta, v katera stopam v 
letu 2015. Ciljev mi nikoli ne zmanjka. 
V Ironmanu bi se rad spustil pod ma-
gično mejo 9 ur, kar bi mi lahko uspelo 
že letos z dobro odtečenim marato-
nom. V letu 2014 sem postal že državni 
prvak v kros triatlonu, to bi rad dosegel 
še v dolgem triatlonu. Vem, kje so moje 
slabosti, tako da vem, kaj še lahko iz-
boljšam. Za triatlon želim navdušiti še 
ostale ljudi, ki mogoče trenutno nima-
jo dovolj poguma, da bi se preizkusili v 
njem. Zanimanje za triatlon je v pora-
stu. Lani je bila prvič triatlonska tekma 
tudi na Koroškem, na Ravnah. Letos 
bo tudi zagotovo, tako da upam, da se 
vidimo na njej!

Maja Martinc
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Triatlon

Janez Klančnik, svetovni prvak
12. 12. 2014 so atleti Atletskega 

kluba Slovenj Gradec uspe-
šno tekmovali na dvoranskem mi-
tingu, ki je potekal v Bratislavi na 
Slovaškem. 

Vsi so nastopili v teku na 800 m. 
V ne prav hitrem in taktičnem teku 

sta z dobrim zaključkom le-tega ab-
solutna zmagovalca postala Maja 
Pogorevc in Tine Glavič. Zelo dobro 
sta nastopila tudi Mitja Kordež in 
Žiga Andrejc; Mitja je z novim oseb-
nim rekordom osvojil končno tretje 
mesto, Žiga pa je bil četrti. (MV) 

Mednarodni mladinski miting 
Bratislava 2014

Atletika 

International children's games − 
Lake Macquarie 2014 

Atletinje v Avstraliji 

Slovenska delegacija na Havajih, Janez Klančnik 3. z leve spodaj

Ironman na Havajih – prihod v cilj

Ironman – Klančnik v akciji na kolesu

Klančnika se je prijel vzdevek TriPustolovec. Njegove triatlonske pustolo-
vščine lahko spremljate na spletni strani www.TriPustolovec.com. 

Plavanje: 3,9 km. Kolesarjenje: 180 km. Tek: maraton – 42,2 km. Z eno bese-
do: IRONMAN. To so razdalje, ki jo morajo tekmovalci premagati v kraljevi 
– Ironman razdalji triatlona. Brez odmora, ena disciplina za drugo.

Kombinacijo Iromana in Xterre na Havajih v istem letu opravi le nekaj tria-
tloncev na svetu. Med Slovenci je to prvemu uspelo Ninu Cokanu leta 2008. 
Janez Klančnik je izboljšal njegov čas za več kot uro, zmagal med amaterji in 
letvico postavil na čas 12:42:03.

Kros triatlon s plavanjem (1,5 km) v razburkanem oceanu, z gorskim kole-
sarjenjem (30 km) in s tekom (10 km) po težko prehodnih poteh, blatu in 
pesku. Ali z eno besedo: XTERRA.
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Na uradnih državnih 
prvenstvih so skupaj 

osvojili 9 zlatih, 2 srebrni in 14 bro-
nastih odličij.

Leto 2014 je bilo uspešno tudi za slo-
venjgraške judoiste. V skupnem se-
števku slovenskega pokala so med 80 
klubi zasedli 8. mesto. 

Na državnem prvenstvu starejših 
dečkov in deklic (do 14 let) sta držav-
ni prvakinji postali Urška Bernard in 
Nuša Perovnik. Bronasta odličja so 
osvojili: Matic Jordan, Nace Herko-
vič, Aleksej Mrmolja, Vid Sekolonik, 
Andrej Yankovskyy, Žan Kaizer, Rok 
Pogorelc in Tamara Kovač.

V konkurenci mlajših kadetov 
in kadetinj (do 16 let) so na najvišjo 
stopničko stopili: Laura Božič, Zala 
Pečoler in Vinko Prevolšek. Martin 
Črešnik je dosegel 2. mesto, Trey Sre-
botnik Gregor in Anja Ognjanovič pa 
sta si priborila bron.

Med kadeti in kadetinjami (do 18 
let) je Mare Pogorelc postal državni 
prvak, Laura Božič, Zala Pečoler in 
Trey Srebotnik Gregor pa so osvojili 
bronaste medalje. Mare je osvojil tudi 
2. mesto na DP mladincev (do 21 let).

Med člani se je najbolje odrezal 
Tomaž Pečoler, ki je na državnem 
prvenstvu osvojil 3. mesto, zabeležil 
pa je tudi odlično 3. mesto na evrop-
skem prvenstvu za veterane. 

Na državnem prvenstvu v judo ka-
tah sta brata Robert in David Mesarič 
postala trikratna državna prvaka, in 
sicer v Nage-no-kati, Katame-no-kati 
in Kime-no-kati.

V skupni razvrstitvi slovenskega 
pokala so si starejši dečki in kade-
ti priborili končno 3. mesto, na 2. 
mestu so pristale starejše deklice in 
mlajše kadetinje, mlajši kadeti pa so 
osvojili odlično 1. mesto.

Med posameznicami je najboljša 
med starejšimi deklicami v Sloveniji 
za leto 2014 postala Nuša Perovnik. 
Prav tako je, z največ zbranimi točka-
mi, 1. mesto med mlajšimi kadetinja-
mi osvojila Zala Pečoler, Vinko Pre-
volšek pa je bil najboljši mlajši kadet 
v pretekli sezoni. 

Stojan Železnik 

8. mesto v slovenskem pokalu
Uspešno leto za Judo klub Slovenj Gradec

16. 12. 2014 sta se na tradicio-
nalni tekmi na 120 lučajev 

pomerila DI in ŠD Invalid. Po zelo 
izenačeni borbi so tudi letos zmaga-
li kegljači ŠD Invalid, in sicer s 5 : 3 
oziroma 3214 : 3028, torej z razliko 
186 kegljev. Tekmo je brez pripomb 
dobro sodila Pavla Garb. Najboljši 
rezultat pri DI je dosegel vodja ekipe 
Tine Tamše s 533 podrtimi keglji, pri 
zmagovalcih pa je bil s 565 podrtimi 
keglji najboljši Vlado Kremžar. Po 
tekmi smo ob dobri malici in pijači 
(pripravilo jo je ŠD Invalid) še dolgo 

posedeli na kegljišču. Kot vodja ekipe 
ŠD Invalid sem čestital nasprotnikom, 
saj so nas letos res presenetili z dobro 
in borbeno igro; upam, da se bo taka 
tekma odigrala tudi drugo leto in vsa 
naslednja leta. Ekipo DI so sestavljali: 
Šaban Muratovič, Rudi Pasarič, Karl 
Kraiger, Drago Mihalj, Tine Tamše in 
Avgust Žel, ekipo ŠD Invalid pa smo 
sestavljali: Marko Skopljakovič, Bran-
ko Konečnik, Marjana Gams, Vlado 
Kremžar, Mario Bogar in Tone Garb. 

Tone Garb, 
predsednik ŠDI 

Društvo invalidov in Športno društvo Invalid

Kegljaška tekma med društvoma

Badminton

V organizaciji Športnega društva 
Sele-Vrhe se je na Gimnaziji v 

Slovenj Gradcu odvijal badminton 
turnir, ki je štel za Koroško badmin-
ton jakostno lestvico, in sicer 41. za-
povrstjo.

Udeležba na turnirju je bila ponovno 
visoka, in sicer 31 tekmovalcev in 11 
tekmovalk, udeleženci pa so se med 
seboj pomerili v različnih jakostnih 
skupinah.

V najmočnejši moški A skupini 
je prvo mesto suvereno osvojil Uroš 
Abraham, ki je oddal le en set, drugo 
mesto je zasedel Lenart Žuber in tretje 
Boštjan Klemenčič, vsi člani ŠD Sele-
-Vrhe. Pri ženskah je v najmočnejši 
skupini zmagala Andreja Preložnik 
(ŠZ Muta) pred Matejo Rojnik in Janjo 
Obretan (obe ŠD Sele-Vrhe).

V posebni skupini, kjer je starostna 
omejitev nad 40 let, so bili uspešnejši 
člani ŠD Pameče, kjer je brez poraza 
in oddanega seta zmagal Samo Rubin, 
tretje mesto je zasedel Aleš Mlakar, ki 
je moral v polfinalu priznati premoč 
Tomu Pečniku (BK Karizma), ki je na 

koncu zasedel odlično drugo mesto.
V ženski B skupini sta prvo in tretje 

mesto zasedli klubski sotekmovalki, 
tokrat članici ŠD Sele-Vrhe. Prvo me-
sto je osvojila Klavdija Blažek, medtem 
ko je Polona Jovan zasedla tretje. Sle-
dnja je morala premoč priznati Jožici 
Kogelnik (ŠD Rekreator Dravograd), 
na koncu drugouvrščeni. 

V moški B skupini je prvo mesto 
zasedel Ferdo Pogorelčnik (ŠD Sele-Vr-
he), drugo Uroš Tarkuš in tretje Jernej 
Popič (oba BK Karizma).

Prvič se je na tekmovanjih za Ko-
roško badminton jakostno lestvico 
organizirala tudi rekreativna moška C 
skupina, ki je bila solidno zastopana (5 
tekmovalcev), igre med tekmovalci pa 
so bile zelo napete. Na koncu je največ 
znanja pokazal Matjaž Tašner pred Fe-
licijanom Jovanom (oba ŠD Sele-Vrhe) 
in Nebojšo Ilićem (BK Karizma), ki je 
na koncu zasedel tretje mesto.

Badminton turnir se je odvijal 27. 
12. 2014. Posebna zahvala gre Pisarni 
Cafe & Lounge bar, kjer smo se po na-
pornem tekmovanju lahko okrepčali. 

Boštjan Klemenčič 

Dobitniki priznanja judoist leta 2014: z leve Nuša Perovnik, Vinko Prevolšek in Zala Pečoler 
ter zadaj z leve Borut Marošek (predsednik JK Acron SG) in Ruslan Yankovskyy (trener)

Dobitniki medalj 41. KBJL

Božično-novoletni turnir

Otroci, ki so kakorkoli pripomogli k odličnim rezultatom v preteklem letu, z vsemi 
priznanji, ki so jih dobili klub in posamezniki.

Šahisti Šahovskega društva Slo-
venj Gradec smo bili v letu 2014 

zelo aktivni in uspešni. Udeleževali 
smo se domačih prireditev, udej-
stvovali pa smo se tudi na državnem 
nivoju v vseh starostnih skupinah. 

Tekmovanja na državni in 
mednarodni ravni 
3. svetovno univerzitetno prvenstvo 
v šahu je letos potekalo na Poljskem. 
V konkurenci petinsedemdesetih tek-
movalcev (46 moških in 29 žensk) so 
se pomerili tudi trije Slovenci, ki so v 
Katowicah zastopali slovenske barve. 
Slovenjgradčan Jernej Špalir je s štiri-
mi točkami in pol osvojil 24. mesto. 
Na tekmovanju je nastopilo tudi pet-
najst velemojstrov; Jernej si je prislužil 
drugi bal za mednarodnega mojstra. 

Športnih mladinskih šahovskih 
iger se je udeležilo več kot dvesto 
otrok in mladine iz Avstrije, Italije, 
z Madžarske, iz Nemčije, s Hrvaške 
in iz Slovenije. Barve Slovenije so 
branili šahisti iz ŠK Slovenj Gradec. 
Nastopili so v kategoriji fantje do 14 
let, kjer so v zasedbi Jaka Juvan, Luka 
Vaupot, Nejc Kramer, Gašper Vaupot 
in Maks Vaupot med štirinajstimi 
ekipami osvojili 6. mesto. 

V sodelovanju z Avstrijsko koro-
ško šahovsko panožno podzvezo smo 
sestavili mednarodno koroško ekipo 
»Kärnten/Koroska U20« (v zasedbi 
Emanuel Nikl Hutinski, Aleš Naber-
nik, oba ŠK Slovenj Gradec, ter J. Bac-
hlechner in G. Wolfgang, AUT Koro-
ška). Fantje so med desetimi ekipami 
osvojili odlično 3. mesto. 

Člani smo šestič zapored nastopi-
li v prvi članski SLO ligi vzhod, kjer 
smo v zasedbi Jernej Špalir, Sandi 

Krivec, Branko Špalir, Herman To-
mitz, Gregor Šmon, Andrej Krnjov-
šek, Zvonko Krivec, Jernej Repas in 
Ambrož Černjak osvojili 7. mesto.

Z drugo (mlado) ekipo smo nasto-
pili v tretji članski SLO ligi. V zasedbi 
Jaka Juvan, Emanuel N. Hutinski, Aleš 
Nabernik, Dani Vaupot, Luka Vaupot, 
Nejc Kramer, Gašper in Maks Vaupot 
ter Roman Navotnik smo si prvo leto 
predvsem nabirali izkušnje.

Dve soboti v oktobru in novem-
bru smo v slovenjgraški NamaNovi 
gostili okoli 120 šahistov, kjer so bila 
odigrana tri kola lige.

V oktobru so dekleta (Vesna Ogriz 
ter sestre Ana, Marija in Neža Špa-
novič) nastopila v 1. ženski ligi v 
Strunjanu, mladinci so septembra 
nastopili v prvi SLO mladinski ligi na 
Otočcu, fantje do 12 let pa so oktobra 
nastopili na ekipnem DP v Celju. 

Zelo aktivni so bili tudi naši ve-
terani, ki so nastopili na različnih 
tekmovanjih za šahovske veterane in 
invalide. 

Delo z mladino
Šahovski klub Slovenj Gradec v pro-
storih Mocisa skozi celo šolsko leto 
prireja vadbo za osnovnošolsko mla-
dino, in sicer: klubska šahovska šola 
za začetnike (6−12 let), vsak ponede-
ljek od 16. do 18. ure. Vpis je možen 
celo šolsko leto, informacije: sahk.
sg@gmail.com.

V okviru Panožne šahovske zve-
ze Slovenije vodimo Regijsko pano-
žno šahovsko šolo, ki je namenjena 
otrokom in mladini, ki že tekmujejo 
v svojih društvih na Koroškem in 
imajo tekmovalne ambicije na dr-
žavni oz. mednarodni ravni. Šola 

poteka ob petkih in ob koncih tedna.
Aktivno tudi sodelujemo z osnov-

nimi šolami, ker je naša želja, da bi 
se ohranila večdesetletna športna 
kultura v MO SG, da ima celotna 
populacija osnovnošolskih otrok mo-
žnost seznanitve s šahovsko igro, kar 
zadnja leta žal ni več povsod praksa. 

Gregor Šmon

Tekmujejo tudi v tujini
Šah 

Jernej Špalir na svetovnem šahovskem 
prvenstvu

Osnovnošolsko občinsko srečanje do 9 
let na Prvi OŠ SG, 2. 12. 2014

Prijateljska tekma med Športnim 
društvom Invalid in ILCO za 

Koroško je pravo prijateljsko sre-
čanje. Vsakemu je bil zaželen čim 
boljši rezultat, sodelovali so tudi 

navijači. Hvala za športno spodbu-
janje. Tako je lepo tekmovati. Re-
zultate pa smo pregledali v bližnji 
restavraciji. 

Milan Koren

13. tekmovanje v kegljanju med 
ŠD Invalid in ILCO za Koroško

Društvo invalidov in Športno društvo Invalid

23. 01. 2015 je bil s strani MO Slovenj Gradec objavljen Javni razpis za 
sofinanciranje programov na področju športa v javnem interesu v Mestni 
občini Slovenj Gradec za leto 2015. Rok za oddajo vlog je ponedeljek, 23. 
2. 2015. Vsa dokumentacija je na voljo na spletni strani MO SG: http://
www.slovenjgradec.si. (BM) 

Obvestilo o javnem razpisu 
Z a  s o f i n a n c i r a n j e  p ro g r a m o v  n a 
p o d ro č j u  š p o r t a  v  j av n e m  i nte re su


