
POROČILO O DELU KLUBA ZA LETO 2018 

 

Šahovski klub Val – Koper združuje na prostovoljni osnovi ljudi vseh 

starosti, ki se ukvarjajo s šahovsko dejavnostjo. 

V društvo se povezujejo z namenom, da bi razvijali in popularizirali 

šahovske vrednote in vrednote športnega in socialnega delovanja, okrepili 

medsebojna druženja, se šahovsko udejstvovali na tekmovanjih ter širili 

znanje na mlajše generacije. 

Trenutno Šahovski klub Val-Koper obsega 39 aktivnih članov vseh starosti. 

Dosežki in dejavnost članov kluba v letu 2018:  

- Sodelovali smo na lastnih rednih turnirjih in turnirjih v sosednjih krajih: 

Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Postojna ter po drugih krajih v Sloveniji in 

tujini. Naši člani so sodelovali na približno 60 turnirjih v letu 2018.  

 

Na ekipnem prvenstvu upokojencev južne primorske je 1. Mesto osvojila 

ekipa Kopra, ki so jo večinoma sestavljali člani našega kluba.  

Klub je organiziral in vodil naslednje turnirje: 

- DP Gluhih – 14.4.2018, 

- Ekipni šahovski turnir v okviru Iger upokojencev južne Primorske, 

- 4. pokal portala ICP na katerem je osvojil 1. mesto naš član Vrčon 

Damijan, 

- SREDIN VAL 

ob sredah v prostorih šahovskega kluba na Gortanovem trgu potekajo 

pospešeni turnirji z igralnim časom 10 min +5 sec dodatka, če se zbere 

vsaj pet igralcev. V glavnem jih obiskujejo člani kluba, občasno pa se nam 

pridružijo šahovski prijatelji iz drugih predelov Slovenije. Sredine turnirje 

je v letu 2018 obiskovalo 7 šahistov. 

- SEMEDELSKI VEČERI 

Pod našim okriljem deluje tudi šahovska sekcija v prostorih KS Semedela, 

kjer se predvsem starejši krajani enkrat tedensko predajajo užitkom 

šahovske igre. Srečanja obiskuje šest igralcev. 

- SERIJA RAMPIN  

V letu 2018 smo v sodelovanju s koprsko okrepčevalnico Rampin izpeljali 

23 turnirjev v hitropoteznem šahu (vsak prvi in tretji petek v mesecu), na 

katerih je nastopilo skupno 30 igralcev. Poleg lokalnih, so nas obiskali še 

igralci iz sosednjih regij, drugih predelov Slovenije, Italije in Hrvaške. Med 

nastopajoči so bili zastopani tako najmlajši kot tudi upokojenci ter tudi 

oba spola. 



Dosežki in dejavnost mladincev v letu 2018:  

 

- v prostorih osnovne šole Koper smo končali šesti in pričeli s sedmim 

ciklusom turnirjev osnovnošolcev, ki so tudi izredno dobro obiskani. 

Šestega ciklusa  se je udeležilo 47 učencev iz 8 osnovnih šol. 

- izvedli smo področna posamična in ekipna tekmovanja za obalne 

osnovnošolce  

- naši mladi člani so nastopali tudi na ekipnih in posamičnih državnih 

osnovnošolskih prvenstvih 

- izvajali smo krožke na osnovnih šolah Ankaran, Hrvatini in Koper. 

-ŠAHOVSKE URICE 

 

Šahovske urice smo izvajali dvakrat  tedensko, v dveh skupinah: mlajša 

skupina za otroke od sedmega do dvanajstega  leta starosti in mešana 

skupna do osemnajstega leta starosti. Petkov termin je bil skupni, 

zamišljen kot igralni dan. 

V prvi polovici leta je urice obiskovalo osem otrok, z začetkom novega 

šolskega leta pa pet otrok. Število udeležencev se je na žalost zmanjšalo. 

Na šahovskih uricah mlajše skupine smo spoznavali: 

-lastnosti šahovnice in figur 

-osnovne postopke matiranja 

-osnovne teoretske končnice 

-osnovne taktične teme 

-osnovne kombinacijske elemente 

-ideje pri različnih šahovskih otvoritvah 

-kompleksnejše vrste končnic 

Od januarja do aprila smo šahovske urice izvajali Enej Starc in Ervin 

Pregelj. Od septembra dalje pa samo Ervin Pregelj. 

Poročilo zapisal: Ervin Pregelj 

V Kopru, 19.3.2019 


