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Tekači zbudili Maribor – 10.09.2016 

 

V začetku meseca septembra je Športna zveza 

Maribor skupaj z ekipo Protime-a organizirala  

Mariborski mestni tek, ki je na sončno sobotno 

dopoldne v center mesta privabil več kot 1500 

ljudi. Malo manj kot 1000 se jih je podalo na 5 

in 10 km dolgo progo po ulicah središča mesta 

Maribor. Pot jih je vodila od Trga Leona Štuklja, 

proti občini, po Mladinski ulici okrog Ljudskega 

vrta in po Slovenski ulici nazaj do osrednjega 

mestnega trga. Zmagovalec krajše razdalje je 

postal Kristian Grünfeld, zmagovalka med 

ženskami pa ena od najboljših tekačic trenutno 

pri nas, članica domačega Atletskega društva 

Štajerska, Mateja Pokrivač, ki je bila navdušena 

nad dejstvom, da ima Maribor ponovno 

množično tekaško prireditev. Daljšo, deset- 

kilometrsko razdaljo sta pa dobila Matej Šturm 

in Neja Kršinar. 

Tek je imel dobrodelno noto saj smo 

udeležence pozvali k doniranju dobrodelnega 

prispevka, zbrana sredstva, bilo jih je nekaj več 

kot 1800 €, pa namenili projektu ''Omogočimo 

sanje'', ki ga vodi Zveza prijateljev mladine 

Maribor. 

Odzivi po prireditvi so bili izjemno pozitivni, kar 

organizatorjem daje še dodaten zagon, da se 

bo v Mariboru prihodnje leto ponovno teklo. 

Ob tekaškem dogajanju pa je na trgu potekal 

tudi Festival mariborskega športa. 28 

najboljših mariborskih klubov je predstavljalo 

svoje klubske dejavnosti, športne programe, 

športne šole in vse ljubitelje športa hkrati 

povabilo k vpisu.  

Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem 

partnerjem, sponzorjem, donatorjem ter 

Mestni občini Maribor, ki je prireditev tudi 

podprla. 
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''Ko pride Štajerc na morje'' 
 

Nekako tako bi lahko bi naslov zgodbe o tem 

kako v športu lahko uspe nekomu kateremu 

pogoji za delo in trening niso na dosegu roke. 

Mariborčan, Žan Luka Zelko, član društva 

Maraktiv Maribor, ki mu je do olimpijskega 

nastopa letos zmanjkalo najbrž malo športne 

sreče je pretekli vikend postal državni prvak v 

olimpijskem jadralnem razredu laser. Suvereno 

je v šestih regatah zabeležil šest zmag in s 

polnim izkupičkom točk premagal vso 

konkurenco. Kot zanimivost velja omeniti,  da 

mu je kolajno okrog vratu obesil prav 

prejemnik olimpijske kolajne iz letošnji iger v 

Riu, Vasilij Žbogar.  

 

 
 

Žan Luka bo v zimskih mesecih precej časa 

preživel na Kanarskih otokih. Ugodne 

vremenske razmere bo izkoristil za treninge in 

se udeležil mednarodne regate. Že januarja 

odhaja čez lužo v Miami na prvo tekmo 

svetovnega pokala v letu 2017. Prav tako ga v 

drugi polovici leta 2017 čaka nastop na 

evropskem in svetovnem prvenstvu. Pred tem 

ima po programu, plan nastopiti še na dveh 

tekmah svetovnega pokala v Evropi in na večjih 

mednarodnih regatah, v juniju pa na 

Mediteranskih igrah v Španiji, v Tarragoni. 

 

 

 

 

 

V Škofji Loki brez moči 
 

Rokometaši mariborskega Branika se s težkega 

gostovanja v Škofji Loki vračajo s porazom. 

RD URBANSCAPE LOKA - RK MARIBOR BRANIK   

33:23 (13:9) 

Zaradi poškodb dodobra zdesetkani 

Mariborčani so v uvodnih minutah še držali 

korak s tokrat izjemno razpoloženim 

domačinom iz Škofje Loke. Mariborčanom je 

veliko težav povzročala škofjeloška obramba z 

vratarjem Aljažem Pajntarjem na čelu, ki je 

spravljal v obup mariborske strelce. To kaj niso 

uspeli realizirati vijoličasti rokometaši pa so 

znali dobro unovčiti Škofjeločani, ki so v 9. 

minuti povedli 5:3 ter nato v 20. minuti 10:5. 

Trojka Kavčič-Jesenko-Jamnik je bila najbolj 

zaslužena, da so gostitelji v 24. minuti povedli 

12:6, a je na drugi strani varovancem Slavka 

Iveziča do konca polčasa zaostanek uspelo 

znižati na -4 (13:9). Vendar po odmoru 

Branikovci niso uspeli nadaljevati v enakem 

ritmu, rokometaši Urbanscape Loke pa so znali 

izkoristiti njihovo slabo igro v obrambi. V 38. 

minuti je namreč Grega Jamnik, ki je še v minuli 

sezoni nosil vijoličasti dres, zadel za ponovno 

vodstvo s šestimi zadetki prednosti (19:13). V 

44. minuti je sicer Uroš  Štumpfl z golom za 

21:17 ponovno vlil nekaj upanja za morebiten 

preobrat, a žal se to ni zgodilo. Sledilo je  6 

minut brez zadetka na strani Maribora, to 

priložnost pa so z obema rokama zgrabili 

domači rokometaši, ki so v 50. minuti z golom 

Alena Šibanca povedli 25:17. Možnosti in 

upanja za ponovno vrnitev v igro je bilo vse 

manj, izjemno razpoloženi Škofjeločani pa so 

do konca srečanja prednost samo še 

povečevali. Tri minute pred koncem je ta 

znašala +11 (31:20), na koncu pa so zasluženo 

zmagali z razliko manjšo za en zadetek (33:23). 
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Pestra atletska jesen 

 

Atleti Atletskega društva Štajerska so odlično 

zaključili preteklo sezono. Po tem, ko so na 

olimpijskih igrah v Riu imeli kar dve svoji 

predstavnici so bili v jesenskem delu sezone v 

ospredju mlajši in veterani. 

Na pionirskem državnem prvenstvu U16 so 

osvojili kar štiri kolajne. Filip Križnik je bil 

najboljši v hitri hoji na 3000M ter ob tem 

popravil še državni rekord. Špela Gonza je 

osvojila zlato v teku na 1000M in srebro na 

2000M. Monika Črček pa je v najmnožičnejši 

atletski disciplini, teku na 100M, stopila na 

drugo stopničko. Omenjeni trije so bili tudi 

člani reprezentance in Slovenijo zastopali na 

Peteroboju pionirski reprezentanc v slovaški 

Trnavi. 

 

 
 

V Novem Sadu je potekalo Balkansko 

veteransko prvenstvo na katerem je sodeloval 

tudi mariborski super veteran Božo Himelrajh. 

Na tokratnem prvenstvu je nastopil v štirih 

disciplinah in prav v vseh je osvojil naslov 

Balkanskega prvaka. Prvi dan tekmovanja je 

nastopil v teku na 100 m in ob zmagi zabeležil 

čas 12,54. Kasneje tega dne je sodeloval še pri 

zmagi slovenske štafete 4x100 m. Drugi dan 

tekmovanje se je z mednarodno konkurenco 

pomeril v skoku v daljino in jo pokoril s skokom 

dolgim 530 cm. Zadnji dan tekmovanja je 

nastopil še v teku na 200 m in si še en balkanski 

naslov pritekel s časom 25,60. 

 

 
 

Atletsko društvo Štajerska pa je bilo zadnji 

vikend septembra tudi organizator Ekipnega 

prvenstva Slovenije v kategorijah U12 in U14. 

500 mladih športnikov se je na Atletskem 

stadionu Poljane borilo za čim boljše rezultate 

in ekipne razvrstitve. Domači atletski klub je 

imel v boju prav vse ekipe, dosegli pa so 

naslednje uvrstitve: pionirje U12 so bile tretje, 

pionirji U12 in U14 so bili oboji peti, pionirke 

U14 pa so bile devete. 

V mestecu Chiasso na jugu Švice je potekalo 

eno največjih tekmovanj v hitri hoji v tem delu 

Evrope, ki se ga je udeležila tudi mlada atletinja 

Tamara Reicht. Nastopila na razdalji 2000M in 

v eni starostni kategoriji višje. Svoj nastop je 

opravila z odliko in v cilj prihodila v času 11,37 

ter se povzpela na tretjo stopničko 

zmagovalnega odra, kjer so ji okrog vratu 

zasluženo obesili bronasto odličje. 

Z naslovom državne članske prvakinje v 

cestnem teku na 10 km pa je uspešno sezono 

zaključila Laura Stauber. Kljub temu, da po 

starosti spada v kategorijo mlajših mladink je 

na tokratnem državnem prvenstvu tekmovala v 

članski kategoriji in bila prehitra za vso 

konkurenco. 

Atletska sezona se tako končuje, večina pa jih 

je že pričela s prvimi treningi za prihajajočo. 
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KMALU NOVE SPLETNE STRANI ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR!!! 

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.sz-maribor.com 

www.szm.si 

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

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

   


