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Koper v Taboru po treh letih 

  

Po premoru zaradi reprezentančnih tekem in 

zaključnega turnirja Pokala Slovenije se po 

treh tednih nadaljuje državno prvenstvo. Do 

konca rednega dela sta še dva kroga, 

vijoličaste rokometaše pa najprej čaka 

obračun z neposrednimi konkurenti za končno 

tretje mesto, Koprčani. 

Rokometaši mariborskega Branika so premor 

izkoristili za priprave na sklepni del sezone, ki 

so jih opravili v domačem okolju. Čeprav so 

zaradi tega prišli izven tekmovalnega ritma, pa 

je bil ta premor tudi koristen. »Moram reči, da 

vsi željno pričakujemo nove tekme, ker je bil za 

nas ta premor kar dolg. Po drugi strani pa nam 

je ta pavza prišla prav, saj smo uspeli sanirati 

vse stare in novo nastale poškodbe ter tako 

kompletni pričenjamo zaključek rednega sela. 

Na teh dveh zadnjih tekmah želimo osvojiti vse 

točke in tako končnico za prvaka začeti z 

dobrim izhodiščem.« je povedal trener RK 

Maribor Branik Slavko Ivezič. 
 

 
Foto: Sašo Korošec 
 

Da ima rokomet bogato tradicijo na Obali in da 

se v tem kolektivnem športu zna dobro in trdo 

delati je vzorčni primer Koper. Po vrhunskih 

rezultatih in neslavnem propadu, so se našli 

zanesenjaki, ki so na »pogorišču« ustvarili nov 

klub ter z načrtnim delom v treh letih iz 2. Lige 

ponovno prišli v sam vrh slovenskega 

rokometa. Zaradi naštetih dejstev gre za 

spoštovanja vrednega nasprotnika. »Koper je 

prikazal odlične igre tako v prvenstvu kot v 

pokalu. Gre za odlično rokometno šolo, kjer 

izvrstno delajo. Ne nazadnje je to vidno po 

številnih reprezentantih v vseh mlajših 

selekcijah sedaj in tudi v preteklosti. Njihovo 

moštvo je sestavljeno skoraj povsem iz 

mladinskih reprezentantov, ki so željni 

dokazovanja in menim, da je to njihov največji 

adut. Pričakujem težko tekmo, čeprav upam 

da bomo mi bolj sveži kot nasprotnik, ki je ta 

konec tedna nastopal na zaključnem turnirju 

pokala, kar pa seveda ne pomeni, da bo 

njihova želja po zmagi toliko manjša.« je dodal 

Ivezič, ki si želi da bi Tabor prišlo še več ljudi. 

»Prav bi bilo, da bi naša dvorana bolj polna, ne 

nazadnje si to igralci tudi zaslužijo. Tekma s 

Koprom je derbi tega zadnjega dela in hkrati 

uvod v končnico za prvaka, mi pa bomo z 

dobro igro skušali pritegniti še kakšnega 

gledalca več za prihajajoči sklepni del 

sezone.« meni Ivezič. 

Srečanje med RK Maribor Branik RD Koper 

2013 se bo v sredo 20. aprila v mariborski 

Dvorani Tabor pričelo ob 19. uri. 

 

Kickboxerji ponovno uspešni 

 

Tekmovalci slovenske kickboxing 

reprezentance in člani Proficiogroup Hwarang 

so se pretekli vikend udeležili svetovnega 

pokala Austrian Classics v Innsbrucku, kjer je 

sodelovalo 2251 tekmovalcev iz 33 držav. Naši 
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tekmovalci so bili uspešni tako v ringu kot na 

tatamiju. Tekmovali so v štirih različnih 

disciplinah, in sicer v point fightu, light 

contactu, full contactu in kick lightu. Domov so 

se vrnili s kar trinajstimi kolajnami in dvema 

pasovoma zmagovalcev  (Timotej Zavec - 1. 

mesto  v pointfightu, mlajši kadet do 47 kg in 

Gregor Stračanek - full contact člani, do 71 

kg). 

 Mariborčani pa se  že pridno pripravljajo na 

drugo kolo državnega prvenstva v kickboxu, ki 

bo prihajajočo soboto v Trebnjem ter na 

evropsko prvenstvo v tae-kwon-doju, ki bo 

konec meseca na Finskem. 
 

 

 
 

Dve zmagi tekmovalcev JU-JITSU KLUBA 

ADK MARIBOR v članski konkurenci in tri 

zmage v prvem kolu jadranske ekipne ju-

jitsu lige na 12. mednarodnem turnirju » 

MARIBOR OPEN -  ROBI RAJH« 

 

Leto je naokoli in Ju-jitsu klub ADK Maribor je 

ponovno, že dvanajstič  po vrsti pripravil 

mednarodni ju-jitsu turnir »Maribor Open - 

Robi Rajh«. Tekmovanje je uvrščeno med pet 

največjih evropskih turnirjev in je izvedeno v 

sodelovanju z Ju-jitsu Zvezo Slovenije ter 

Evropsko Ju-jitsu Zvezo.  Tekmovalci so se 

pomerili v  ju-jitsu borbah, prikaznih tehnikah 

in ne-waza – parternih borbah. Na 

dvodnevnem tekmovanju je nastopilo 288 

tekmovalcev iz 43 klubov, ki so prišli iz desetih 

evropskih držav. Tekmovanje je poleg 

predstavnikov evropske in slovenske ju-jitsu 

zveze počastil ter otvoril župan mesta 

Maribor, g. Andrej Fištravec. 

Med vsemi trinajstimi slovenskimi klubi je tudi 

Ju-jitsu klub ADK Maribor nastopil s svojimi 

najboljšimi tekmovalci. V najpomembnejši, 

članski kategoriji sta tekmovalca mariborskega 

kluba osvojila dve prvi mesti. Nejc Noč, borbe 

do 62 kilogramov in Anže Vujčič, borbe do 85 

kilogramov. Uspeh so z drugimi mesti dopolnili 

Luka Čupkovič v kategoriji borbe do 77 

kilogramov, Igor Kuzmanovič v kategoriji 

borbe do 94 kilogramov, Matic Sernel v 

kategoriji 

borbe nad 

94 

kilogramo

v ter 

članica 

Nataša 

Bende v kategoriji borbe do 62 kilogramov.  

V okviru tekmovanja je potekalo tudi prvo kolo 

Evropskega pokala, Jadranske ekipne ju-jitsu 

lige. V prvem krogu je ekipa Ju-jitsu kluba ADK 

Maribor, kot edinega slovenskega 

predstavnika, osvojila tri zmage.  Ekipa JJK ADK 

Maribor je premagala ekipo Srpska iz Sarajeva 

(BIH) z rezultatom 5 priti 1, ekipo Panda iz 

Herceg Novega (ČG) z 4 proti 2 in ekipo Baleks 

iz Skopja (MAK) z rezultatom 5 proti 1. Za 

mariborski klub so nastopili: Nejc Noč, Žiga 

Kokol, Jaka Muršec Pitamic, Blaž Zupanič, 

Tilen Hadolin, Luka Čupkovič, Anže Vujčič, 

Uroš Trčak, Igor Kuzmanovič in Matic Sernel. 

Mednarodno tekmovanje »Maribor Open – 

Robi Rajh« je v celoti uspelo. Ekipa JJK ADK 

Maribor bo v mesecu Maju nastopila na 

drugem kolu Jadranske lige v mestu Aleksinac 

(SRB), tekmovalci Noč Nejc, Luka Čupkovič in 

Igor Kuzmanovič pa se bodo udeležili odprtega 

evropskega prvenstva v Gentu (BEL) meseca 

junija. 
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Bridž vikend v 

mestu Maribor 

Bridž (bridge) je 

miselni šport in je v 

svetu najbolj 

razširjena igra z 

kartami z največ možnimi kombinacijami. 

Lahko ga igramo v prijateljskem ali v 

družinskem krogu, ali tekmovalno preko 

matičnega kluba in Bridge zveze Slovenije 

(BZS). Turnirji se izvajajo v različnih kategorijah 

na državnih in mednarodnih turnirjih.  

Bridž je najbolj zabavna in inteligentna igra z 

kartami, ki jo je odslej iznašel človeški um in je 

številka 1 v miselnosti. Je najbolj čista logika, 

ki obstaja. Rezultat ni odvisen od sreče, vselej 

zmaga boljši. Z bridžem si urimo: logiko, 

spomin, strategijo, kombinatoriko, 

komunikacijo, parski in moštveni duh ter 

pozitivne osebnostne lastnosti (upoštevanje 

druge osebe, korektnost do druge osebe, 

poštenost in iskrenost).  

Dogodek, ki ga organizirata Štajerski bridge 

klub in Bridge akademija iz Ljubljane bo 

potekal v petek 22. (med 12.30 do 19.30 uro) 

in v soboto 23. (med 10.00 in 18.00 uro)  

aprila 2016 v Hotelu BAU, Limbuška cesta 85, 

Maribor.  

Na dvodnevnem srečanju imate priložnost 

spoznati bridž. Sestavljeno bo iz predavanja o 

licitaciji in izigravanju, hkrati se bo v petek in 

soboto popoldan odvijal pravi klubski turnir v 

bridžu.   

 

Woodchuck frizbi turnir 

 

Približuje se mednarodni turnir v Ultimate 

frizbiju! Turnir se bo odvijal v soboto in 

nedeljo, 23. in 24. aprila 2016, na 

nogometnem stadionu v Slovenski Bistrici. 

Med tekmovalnimi ekipami bodo slovenske 

ekipe Cosmo Maribor, Frizmi, NuclearDiscs in 

dve ekipi slovenske U20 reprezentance ter 

tuje ekipe iz Avstrije, Madžarske in Češke. 

Kdo bo domov odnesel priznanje zmagovalca 

in najpomembnejšo Spirit nagrado? Oglejte si 

tekmovanja in videli boste, da so tekme zelo 

zanimive in borbene, deležni pa boste veliko 

zabave in druženja. 

 

Štajerska šahovsko kadetska liga 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

49. številka (letnik XVIII/7) 
Maribor, 20.04.2016 

 

5-tedensko preoblikovanje s 6pack 
Čukurjem 
»Kako fit je mesto?« že peto leto zapored 

 

Bodifit je v sodelovanju z Uradom za šport 

Mestne občine Maribor tudi letos pripravil 

raziskavo »Kako FIT je mesto«. V letošnjem 

letu ima projekt posebno obliko, in sicer 5-

tedensko preoblikovanje s 6pack Čukurjem. 

5-tedensko preoblikovanje je namenjeno 

vsem, ki želijo v sklopu posebne akcije narediti 

velik korak proti svoji sanjski postavi!  

Z akcijo želijo dokazati, da lahko aktivni in 

neaktivni vseh generacij ne glede na spol v 

sorazmerno kratkem času (v obdobju samo 

petih tednov) naredijo opazno spremembo v 

svojem počutju in zdravju. Razbliniti želijo 

torej tabu o vadbi v rekreativnih centrih in 

dokazati, da je vadba namenjena vsem, tj. ne 

glede na starost ali spol. V raziskavo 

vključujemo ljudi, ki se še niso udeležili drugih 

rekreativnih programov, in tako prispevamo k 

promociji rekreacije, zdravja in športa v 

sodelujočih občinah in okolici.  

Akcija zajema: 5 tednov neomejene vadbe 

(fitnes in vodene vadbe) na vseh Bodifit 

centrih, začetno in končno testiranje telesne 

sestave, obsegov in gibljivosti v kolku, 

individualno prilagojen osnovni vadbeni 

program, osnovni posvet o prehrani, 

mentorstvo s strani trenerja, skupinske 

treninge udeležencev, predavanja o 

uravnoteženi prehrani in vadbi, 1x masažo 

celotnega telesa, nagrado ob pristopu k akciji. 

Posamezniki se lahko v raziskavo vključijo 

najpozneje do 30. 9. 2016!  

Več informacij in prijave na: 040 500 141, 

bodifit@bodifit.net, www.fit-mesto.si. 
 

 

Hervisov test koles – Hervis bike test 

2016 

 

Trgovska hiša Hervis, vas v soboto, 

30.04.2016 vabi na brezplačna testiranja 

gorskih in treking koles, blagovnih znamk 

KTM in KILIMANJARO.  

Testiranje bo potekalo na ploščadi pred 

hotelom Arena, od 10.00 do 16.00 ure. 

Čaka vas 35 koles različnih velikosti, testiranja 

bodo potekala na vznožju mariborskega 

Pohorja, ki nudi neomejene možnosti različnih 

kolesarskih poti, tako tistih enostavnih, do 

zahtevnejših vzponov, vsem pa je skupno 

idilično okolje pohorskih gozdov. 

Testi bodo potekali na prilagojenih trasah 

glede na udeležence, v časovnih intervalih po 

45 min.  

Kolesa bodo na voljo od 10.00 do 16.00 ure, 

na podlagi predhodne spletne rezervacije 

(rezervacija kolesa na dogodku je možna samo 

v primeru razpoložljivosti koles). 

Rezervirajte si vaš termin, test koles je 

brezplačen, za udeležbo je obvezna spletna 

rezervacija in sicer na povezavi: 

www.biketest.si , kjer ob kolesu izberite 

lokacijo Maribor.   

Dodatna vprašanja in informacije: 

biketest@spank.si 
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V letu 2016 za Mariborčane pripravljamo: 

26. ŠPORTNI VIKEND MARIBORA 
(mariborske športne površine, 4. in 5.junija 2016) 

1. FESTIVAL MARIBORSKEGA ŠPORTA 
(Trg Leona Štuklja, 9. in 10.septembra 2016) 

 

 

 

 

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.sz-maribor.com 

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset dni 

nam posredujte na naš elektronski naslov maja.bezjak@szm.si 

Mariborski e-šport je dokument, ki ga z namenom aktualnega 

informiranja občanov in društev (članov Zveze) izdaja Športna 

zveza Maribor in izhaja tedensko ali v skladu z vsebinami.  

To ni oglasno sporočilo. 

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira izključno po e-

pošti ter na spletnih straneh. 

Me-Š pripravljajo in oblikujejo: Maja Bezjak, Franjo Izlakar, 

Uroš Lovrenčič ter stalni in občasni sodelavci.  

Kontakt: info@szm.si in maja.bezjak@szm.si  

Spletne strani: www.sz-maribor.com in www.mariborskisport.si

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

     


