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V sredo, dne 22. 9. 2021 smo člani kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Bled in PVD Sever 
Gorenjska organizirali tradicionalni 11. teniški turnir dvojic članov zveze društev Maksa Perca in 4. 
turnir PVD Sever-Gorenjska, ki se je na prelep sončen dan odvijal na teniških igriščih campa Šobec pri 
Bledu.  

Na turnir, organiziran za člane našega društva ter člane sorodnih društev, se je do predvidenega roka 
prijavilo 16 tekmovalcev iz vrst Kluba upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca Bled in PVDS Gorenjska, 
Zasavje in Ljubljana, tik pred  turnirjem pa so sodelovanje ţal odpovedali štirje tekmovalci, tako, da je 
igralo 12 igralcev, ki so polega organizatorjev turnirja, morali izpolnjevati PCT pogoje. 

Pred pričetkom tekmovanja smo spili nepogrešljivo jutranjo kavico ter se posladkali z izvrstnimi 
blejskimi kremnimi rezinami in ob tem našo dobro voljo še kako povečali. Vse zbrane tekmovalce in 
spremljevalce sta pozdravila predsednik kluba Maksa Perca Bled Vojko Mulec in predsednik PVDS-
Gorenjske Ivan Hočevar, ki je bil hkrati tudi igralec turnirja. Turnir sva vodila Vinko Šlibar in Emil 
Oblak, ki sva igralcem pojasnila potek tekmovanja ter izvedla ţreb parov. Tekmovanje je potekalo 
tekoče, brez nevšečnosti in poškodb ter v duhu spoštovanja 10 zlatih pravil fair playa, doseţeni pa so 
bili naslednji rezultati:  

1. mesto:  Nejc GANTAR in Zvone VINDIŠ (PVDS Ljubljana - odbor Kamnik-Komenda) 

2. mesto:  Dušan JOTIČ in Zoran ROZMAN (PVDS Gorenjska) 

3. mesto:  Ivan HOČEVAR (Klub Maks Perc Bled) in Miloš ČEBIN (PVDS Zasavje) 

Po tekmovanju smo se najprej okrepčali z odličnim kosilom ţar mojstra Dušana Ţnidaršiča, ki je svoje 
delo odlično opravil. Sledila je razglasitev rezultatov ter podelitev sijočih medalj. Vsem udeleţencem 
turnirja je predsednik PVDSG podelil še sveţe izdane zbornike Vojni ujetniki na Gorenjskem 1991, 
avtorja člana PVDSG – Damjana Renka. V nadaljevanju smo se ob kozarčku rujnega dogovorili, da 
tovrstno srečanje organiziramo tudi prihodnje leto ter k prijavi spodbudimo kar največ tekmovalcev in 
zagotovimo zastopanje še kakšnega veteranskega oz. sorodnega društva.  

Organizatorji se vsem zbranim zahvaljujemo za udeleţbo ter izrekamo iskrene čestitke za doseţene 
uvrstitve. Veseli nas tudi, da je nekaj medalj ostalo na Gorenjskem. Se vidimo prihodnje leto in 
obljubljamo, da bo konkurenca na turnirju še močnejša, zato kar marljivo trenirajte!  

 


