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Mladi smučarji uspešni v Innsbrucku 

 

Pretekli teden so v Innsbrucku potekale sedme 

Mednarodne zimske igre šolarjev. Mesto 

Maribor je zastopalo pet mladih alpskih 

smučarjev: Nik Šuštar, Izak Arsenovič, Bor 

Puhalj, Urška Damiš in Kiara Hass. Spremljal jih 

je trener Domen Jaunik. Smučarji so se 

pomerili v treh disciplinah, in sicer v 

veleslalomu ter v ekipnih tekmovanjih 

paralelnega slaloma in smučarskega krosa kje 

so ekipo štirih smučarjev sestavljali 

predstavniki obeh spolov iz štirih držav.  
 

 
 

Na veleslalomu je 9. mesto med fanti dosegel 

Nik Šuštar, med dekleti pa je bila naša najboljša 

Urška Damiš na 27. mestu. Na paralelnem 

slalomu se je prav Urški s svojo ekipo uspelo 

uvrstiti v četrtfinale kjer pa so izpadli po času in 

zasedli končno 5. mesto.  
 

 
Zadnji dan tekmovanj je bil na sporedu še 

smučarski kros, kjer se je med 43-imi ekipami v 

finale uvrstilo deset najboljših. Ponovno smo 

imeli svojega predstavnika, saj se je Izak 

Arsenovič s svojo ekipo z najboljšim časom 

kvalifikacij uspel uvrstiti v finale, kjer pa so z 

nekaj smole v zadnjem zavoju na koncu zasedli 

še vedno odlično 7. mesto. Velja še pohvaliti 

organizatorje, ki jim je organizacijsko uspelo 

izpeljati igre na izjemno visokem nivoju.  

 

V Pristanu absolutno prvenstvo Slovenije 

 

Plavalni klub Branik iz Maribora bo tudi letos 

(28.1.-31.1.2016) organizator prvenstva 

Slovenije, tokrat se bodo v kopališču Pristan 

pomerili najboljši slovenski plavalci in plavalke 

v kategorijah kadetov, mladincev in članov 

(dekleta 2003 in starejše ter fantje 2001 in 

starejši). Prireditelji pričakujejo, da bo 

nastopilo več kot 300 plavalcev vseh slovenskih 

plavalnih klubov. Tekmovanje bo potekalo štiri 

dni. Pričetek je vsak dan ob 9. uri zjutraj in 

finalni nastopi ob 17. uri popoldan. 

 
Ekipa domačinov bo štela več kot 50 plavalcev 

in plavalk, ki se nastopa v domačem bazenu 

nadvse veselijo. Glavno ime domačega kluba 

bo sigurno Martin Bau, ki bo nastopil v svojih 

paradnih disciplinah. Nastope pa sta potrdila 

tudi Damir Dugonjić in Anja Klinar, oba, poleg 

Martina Baua, že z normo plavalne zveze za 

Olimpijske igre Rio. 

Za gledalce je vstop prost – VABLJENI! 
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Taekwondoisti ponovno osvajali kolajne 

 

V nedeljo, 22. 1. 2016, se je ekipa kluba Proficio 

group Hwarang, pomerila na ITF tekmovanju 

Duch Open 2016, kjer je tekmovalo 542 

tekmovalcev iz 13 držav. Kot vedno so tudi 

tokrat domov prinesli kar nekaj odličij. Na 

najvišjo stopničko so stopili Žiga Zagoranski, 

Bian Nabernik in Michel Tos. Druga mesta so 

zasedli Rene Kavčič, Tyra Barada, Benjamin 

Zavec, Urška Gazvoda in Sven Hojs. Bronaste 

kolajne pa so domov prinesli Martin Lin Vilič, 

Nik Jamšek Grobelnik, Timotej Zavec, Nejc 

Gazvoda in Anja Sakač. 
 

 
 

Mladi tekmovalec Štajerskega bridge 

kluba Jure Virtič prvič na Slovenski bridž 

ligi  

 

V soboto 16. januarja 2016 se je v Sloveniji 

pričelo državno prvenstvo Slovenska bridž liga, 

tako v I. kot tudi v II. ligi. Tekmovanje se je 

odvijalo v Postojni. Na tem državnem 

prvenstvu sta Štajerski bridge klub zastopali 

dve ekipi. V eni izmed teh ekip je tekmoval tudi 

mlad tekmovalec, Jure Virtič, ki bridž trenira 

leto in pol in šteje šele 12 let, kar pomeni, da 

spada v kategorijo juniorjev. Jure je prvi 

tekmovalec te starosti na resnem državnem 

prvenstvu bridža v Sloveniji. 
 

 
 

Štajerski bridge klub v Mariboru ima trenutno 

šest juniorjev. Na drugem delu Slovenske bridž 

lige, ki bo potekal 30. januarja 2016 v Topolšici 

bodo tekmovali trije. Dijana Hojski (17 let), ki 

je ambasadorka mladih bridžistov v Mariboru, 

Arinna Marin (18 let) in Jure Virtič (12 let). 

 

Društvo Bodifit – nova energija, novi koncepti, 

novo doživetje terminov vodenih vadb  

 

Pri Društvu Bodifit so vpeljali številne novosti in 

spremenjene koncepte vodenih vadb v skladu z 

aktualnimi svetovnimi trendi. Naj izpostavimo 

dva koncepta, ki že polnita dvorane vseh Bodifit 

centrov: Fusion Bootcamp in Fusion cross.  

Fusion Bootcamp je visokointenziven trening, 

ki teži h kompleksnemu razvoju motoričnih 

lastnosti. Trening, ki predstavlja ultimativen 

izziv za telo, vsebuje kombinacijo vojaških in 

športnih režimov gibanj, borilnih veščin, 

osnovne elemente krepitve telesa ter 

posamezne elemente body & mind vadb.  
 

 
Bootcamp vsebuje pliometrična in 

kardiovaskularna gibanja (tek, skoki, skiping 

itd.), komponente moči (uteži, vaje z lastno 
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telesno težo, elastični trakovi, itd.), poudarek 

pa je na fleksibilnosti, stabilnosti in moči 

globokih mišic. Želite pospešiti kurjenje 

maščob, zvišati srčni utrip in začutiti, kako vaše 

telo iz treninga v trening napreduje? Vadba 

vsakič znova predstavlja izziv za napredne 

vadeče, hkrati pa omogoča doseganje in 

preseganje svojih ciljev. Ste pripravljeni začutiti 

bitje srca zmagovalca? Ste pripravljeni 

preizkusiti, kaj zmore vaše telo? Naj bo vaše 

telo nepremagljiv stroj! 

Fusion cross je visokointenziven intervalni 

krožni trening, ki svojim konceptom daje 

možnost doseganja še višjih ciljev in ki od 

postaje do postaje v vas prebuja borca in 

zmagovalca. Vsaka vadbena postaja predstavlja 

dovršen sistem funkcionalnosti in popoln izziv 

za vaše telo. Fusion cross je popoln sistem 

vadbe, ki temelji na sodobnem celostnem 

pristopu k telesni aktivnosti. Vadba je 

poživljajoča, pospešuje metabolizem in 

predstavlja pot do oblikovanega in toniziranega 

telesa. Dinamičen trening predstavlja 

napredno obliko funkcionalnega treninga. 

Izvaja se s pomočjo trendnih pripomočkov, kot 

so TRX, BOSU, kettlebell, stepa, žog ipd. ter z 

lastno težo. Premikajte meje svoje zmogljivost! 

Fuzija funkcionalnosti za prave borce! 

Vse info: www.bodifit.net 

 

2. MARIBORSKI REKREATIVNI KROS 

 

Drage tekačice in tekači! 

Za tekaško popestritev zime, nekaj 

sproščenega športnega druženja in zimskega 

tekaškega užitka, napovedujemo 2. Mariborski 

rekreativni kros. Otroški teki, rekreativni kros, 

medalje za najboljše po kategorijah ter sladki 

priboljški v cilju s čajem in sadjem.  

KDAJ: sobota, 27. februar s prvimi štarti ob 11h 

KJE: Maribor, Betnavski gozd ob pustolovskem 

parku 

RAZDALJA: 1 km in 2 km otroški teki, 5,5 km 

rekreativni kros 

PODROBNOSTI in PRIJAVE na: -->> 

http://protime.si/prijava/2-mariborski-

rekreativni-kros 

 

 

 

 
 

 

 

Čestitamo mladinski ekipi Odbojkarskega 

kluba Nova KBM Branik za osvojitev 

naslova državnih prvakinj!! 
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Na drsanje v center mesta! 
Na montažnem drsališču na Trgu svobode v Mariboru – vse do 28. februarja 2016!!! 

 

URNIK DRSANJA: 

10. – 13.30 ure 

14. – 17.30 ure 

18. – 21.30 ure 

CENIK UPORABE DRSALIŠČA 

(za 3,5 ure koriščenja): otroci do 15 let BREZPLAČNO 

odrasli od 16 let naprej 1€, Izposoja drsalk 2€, Izposoja čelade 2€ 

(za izposojo drsalk ali čelade je kavcija 50€ ali osebni dokument) 

 

V letu 2016 za Mariborčane pripravljamo: 

IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2015 
(Univerzitetni športni center Maribor, 16.marec 2016) 

ULOVI OLIMPIJSKO NORMO! 
(Atletski stadion Poljane, 10.april 2016) 

ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2016 
(Športni park Tabor, 23.april 2016) 

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: 

     


