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»Želim si, da ne pregorimo v preveliki
želji.«

Sedaj po prvo mesto v prvenstvu
Po tem, ko se mariborskim nogometašem na
povratni polfinalni tekmi Pokala Slovenije ni
izšlo po načrtih so zdaj vse moči usmerjene
proti osvojitvi naslova v državnem prvenstvu.
Velikih trinajst točk prednosti pred najbližjimi
zasledovalci, Domžalami in Olimpijo, pa daje
vedeti, da bodo ''vijolice'' naredile vse, da se
lovorika po letu dni premora vrne v vitrino
kamor spada.

Pred RK Maribor Branik je vrhunec letošnje
sezone. Potem, ko se vijoličastim rokometašem
ni uspelo uvrstiti v končnico za prvaka so vse
misli usmerjene v zaključni turnir Pokala
Slovenije, kjer bodo zaigrali pred domačim
občinstvom. V polfinalu jih čaka Ribnica, ki so jo
sredi februarja v Taboru že premagali.
Po »finalu pred finalom«, kot so označili prvi
pokalni polfinalni obračun med rokometaši
Celja in Velenja, bodo na parket mariborskega
Tabora stopili še Mariborčani in Ribničani. Tudi
slednji ne bo nič kaj manj zanimiv od prvega
polfinala, saj gre za moštvi, ki sta se v zadnjih
letih večkrat pošteno udarili za priključek k
samemu vrhu. V letošnji sezoni so srečanje v
Ribnici z rezultatom 34:31 dobili varovanci
Roberta Beguša, v Taboru pa so bili boljši
Mariborčani in sicer z rezultatom 27:26. »Na
Ribnico se intenzivno pripravljamo zadnjih
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nekaj dni, saj nam na roko ni šel preveč naporen
V soboto se bo prvo srečanje med RK Celje
aprilski prvenstveni ritem sreda-sobota. Kljub
Pivovarna Laško in RK Gorenje pričelo ob 17.30,
temu smo rastli iz tekme v tekmo in tudi forma
srečanje med RK Maribor Branik in RD Riko
je na solidni ravni. Upam da poznam pravi
Ribnica pa ob 20. uri. Nedeljski program se
recept kako premagati Ribnico, ki ima fizično
pričenja ob 15. uri, ko bo na sporedu tekma za
močno ekipo, po drugi strani pa smo mi tekalno
3. mesto in se nato nadaljuje ob 18. uri s
boljši. Skrivnosti ni, saj smo se letos pomerili že
finalnim obračunom. Vstopnice za oba
dvakrat in odločala bo dnevna forma tako
tekmovalna dneva lahko kupite na prodajnih
igralcev kot vratarjev ter seveda večja želja po
mestih
Eventima
in
na
spletni
zmagi. Še enkrat opozarjam, da imamo moštvo
strani www.eventim.si, po ceni 7 in 9 evrov za
sestavljeno iz mladih fantov, ki za sabo nimajo
obe tekmi tekmovalnega dne. Vsi tisti, ki pa
dosti takšnih težkih tekem, imajo pa ogromno
bodo vstopnice kupili pred samim vstopom v
željo. In tu si želim, da morda ne pregorimo v tej
Dvorano Tabor pa naprošamo, da naj pridejo
preveliki želji in da zadržimo mirnost ter
pravočasno oz. malo prej.
odigramo tako kot znamo s čim manj
tehničnimi napakami.« je dejal 40-letni
Sebastjan Sovič, ki je mariborske rokometaše
prevzel lanskega oktobra.
Da je velika želja res prisotna se pozna na vseh
igralcih, še posebej tistih, ki vijoličasti dres
nosijo že kar nekaj sezon. »Že odkar sem v
sezoni 2013/14 prišel v Maribor mi je velika
Maribor, mesto plavanja
želja, da bi zaigral na tem zaključnem turnirju
pokala in sedaj se mi je ta želja tudi uresničila.
Plavalno društvo Maribor je že 11. leto
Lepo je videti, da je turnir organiziran v
zapored pripravilo mednarodni plavalni miting
Mariboru, saj se je v preteklosti že izkazal kot
in tako v naše mesto privabilo obilico
odličen organizator. Menim, da je naš velik
slovenskih in tujih plavalcev. Tako kot društvo
adut domače občinstvo in želim si, da bi nas
je tudi tekmovanje Pomlad 2017 je stopilo v
prišlo spodbujati čim več ljudi ter, da skupaj
novo desetletje in organizatorji so poskrbeli za
dosežemo dober rezultat.« meni prvi strelec
pravo mednarodno tekmovanje. Prijetno
Mariborčanov, Gašper Hrastnik.
presenečenje ob uradni otvoritvi so za vse
Svoj tretji nastop zadnje faze pokalnega
prisotne pripravili najmlajši člani društva,
tekmovanja pa čaka domačega kapetana
plavalci plavalne šole PINGO, ki so v vodi skozi
Tadeja Soka, ki pa bo na zaključnem turnirju
koreografijo predstavili svoja nova plavalna
prvič zaigral v vijoličastem dresu. »Dvakrat sem
znanja.
z Ormožem osvojil tretje mesto in upam, da se
bom tokrat povzpel na vsaj še eno stopnico više.
Lepo je, da igramo doma in upam, da nas bo
prišlo spodbujati čim več ljudi. Ne glede na to,
da smo v letošnji sezoni slabše odigrali v
prvenstvu to ni bi smel biti razlog, da ne bi prišli.
Jaz lahko obljubim, da bomo dali vse od sebe in
se do zadnje sekunde borili za vijoličasti dres ter
tako poskušamo zmagati na obeh tekmah.« je
Foto: Sašo Berlovčnik
zaključil Tadej Sok.
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MM Pomlad 2017 je letos gostila 417 plavalcev
iz 7 držav, ki jih je predstavljalo 29 klubov.
Najboljša posameznica v številu medalj, skupaj
6, je bila Italijanka, Catarina Ceccarelli najboljša
slovenska plavalka je bila Nela Marin, plavalka
domačega kluba, ki je osvojila 4 zlate medalje.
Med plavalci je največ medalj priplaval Madžar,
Zsombor Pertich, 3 zlate kolajne, Slovenec pa
Žak Kravos, ki je od skupaj 5 medalj, osvojil 2
zlati.
V skupnem seštevku kolajn je bil najuspešnejši
Italijanski klub Triestina Nuoto. Njihovi plavalci
so skupaj priplavali 47 medalj. Domači klub
Plavalno društvo Maribor, je bilo v skupnem
seštevku osvojenih kolajn na 5. mestu s skupaj
24- imi kolajnami.

13. Mednarodni ju-jitsu turnir "ROBI RAJH
- MARIBOR OPEN" in
Finale Jadranske ekipne ju-jitsu lige
Ju-jitsu klub ADK Maribor je v sodelovanju z Jujitsu zvezo Slovenije pripravil 13. Mednarodni
turnir ROBI RAJH - MARIBOR OPEN.
Tekmovanje je potekalo v športni dvorani
Tabor, 01. in 02. aprila 2017. Tekmovalci
šestintridesetih klubov iz devetih evropskih
držav so se pomerili v borbah, ne wazi in DUO
sistemu - prikaznih tehnikah. Preko tristo
tekmovalcev je prikazalo nekaj vrhunskih
dvobojev in zavidljivih rezultatov.
Domači tekmovalci, tekmovalci JJK ADK
Maribor so pripomogli k nekaterim vrhunskim
dvobojem. Izpostaviti je potrebno odlično
drugo mesto tekmovalca Anžeta Vujčiča v
članski kategoriji do 85 kilogramov ne-waza,
drugo mesto Jana Veberiča v kategoriji kateti
do 73 kilogramov borbe, drugo mesto Matije
Peruša v kategoriji člani nad 94 kilogramov,
prvo mesto Tare Štelcar v kategoriji U15 do 53
kilogramov, prvo mesto Pie Drobne v kategoriji
U 15 do 58 kilogramov ter drugo mesto Nine
Repac v isti kategoriji. Poleg omenjenih
rezultatov so mladi upi JJK ADK Maribor dosegli

še nekaj zelo dobrih uvrstitev v mlajših
kategorijah.
Na tekmovanju so v okviru otvoritve
tekmovanja častni gosti na povabilo vodstva jujitsu zveze Slovenije opravili sprejem za
dobitnike medalj iz minulega Mladinskega
svetovnega prvenstva v Atenah. Na
omenjenem
tekmovanju
je
slovenska
reprezentanca osvojila pet odličij in še nekaj
odličnih uvrstitev. V reprezentanci sta nastopila
tudi tekmovalca JJK ADK Maribor Nejc Noč in
Žiga Kokol, oba v kategoriji borbe do 62
kilogramov. Nejc je osvojil odlično 9. Mesto,
Žiga je bil na koncu sedemnajsti.
V okviru tekmovanja je v soboto 1.4.2017
potekalo tudi Finale Jadranske ekipne ju-jitsu
lige. Na tekmovanju so nastopile štiri najboljše
ekipe po rednem delu: N&F iz Aleksinca (SRB),
Panda iz Herceg Novega (MNE), Osensei iz Štipa
(MAK) ter JJK ADK iz Maribora. V prvem
polfinalu je ekipa JJK ADK Maribor morala
priznati premoč ekipi N&F iz Aleksinca,
kasnejšemu prvaku lige. Ekipa JJK ADK Maribor
je nato premagala ekipo Osensei iz Štipa, ter s
tem osvojila tretje mesto.
Ob zaključku slovesnosti je predsednik JJZS
Robert Perc podelil diplome za uspešno
opravljene višje stopnje pasov. Priznanje za
opravljeni 1. KYU sta prejela Anže Vujčič in Uroš
Trčak, za opravljeni mojstrski pas 2. DAN Denis
Kurbus in mojstrski pas 3. DAN Milan Borko, vsi
člani JJK ADK Maribor.

56. številka (letnik XIV/2)
Maribor, 14.04.2017

Uspešne mariborske ritmičarke

Spomladi po zraku letijo diski

Od 17.3 do 19.4.2017 je na Portugalskem
potekal FIG mednarodni turnir. Tekmovanja v
Lizboni so se udeležile tekmovalke iz Estonije,
Rusije, Švedske, Švice, Izraela, Slovenije in
seveda predstavnice domačih klubov. V
kategoriji mladink je barve slovenske
reprezentance zastopala članica kluba Favorit
Tina Hajdinjak. V konkurenci 38 tekmovlk je v
mnogoboju dosegla enajsti rezultat. Najboljši
rezultat v finalu je dosegla z žogo in kiji, kjer
osvojila 7. mesto.

Pomlad je prinesla spremembe tudi v društvu
Maribor Ultimate, kjer so pravkar zaključili
zimsko sezono. Z njo se je končala tudi
Srednješolska Ultimate liga (ŠUL), kjer so skozi
šolsko leto 2016/17 tekmovale srednješolske
ekipe iz celotne Slovenije. Celotna liga je
potekala pod okriljem omenjenega društva, ki
je v soboto, 1. 4. 2017, organiziral še zadnji ŠUL
turnir. Na njem so zmagovalci lige postali dijaki
iz II. gimnazije Maribor, 2. mesto je dosegla
ekipa STŠ Koper, 3. mesto pa ekipa ŠC Krško –
Sevnica. Nagrado za najboljši športni duh lige
so dosegli dijaki iz Srednje šole Slovenska
Bistrica.
Čez zimsko sezono pa ni počivala niti članska
mešana ekipa Cosmo. Zimsko sezono so
zaključili z naslovom dvoranskega državnega
prvaka za leto 2017. V nedeljo, 2. 4. 2017 so v
UŠC Leona Štuklja sploh prvič organizirali
dvoransko državno prvenstvo, kjer so si z
zaključno zmago nad ljubljansko ekipo Frizmi
priborili naslov. Na prvenstvu sta se pomerili še
ekipi NuclearDiscs Krško in Ptujska legija, ki so
dobili tudi nagrado za najboljši športni duh na
prvenstvu.
Z osvojitvijo naslova so naredili lep uvod v
poletno sezono na travi, ki jo bodo uradno
odprli prav v Mariboru. Na igriščih NK Pobrežje
bodo namreč zadnji vikend v aprilu organizirali
mednarodni turnir Woodchuck. Na njem bodo
sodelovale ekipe iz tujine, prav tako pa bodo v
akciji lahko videli tudi slovenske ekipe.

Takoj po vrnitvi iz turnirja viskoga ranga na
Portugalskem, je potekalo 1. prvenstveno
tekmovanje za posameznice v Gimnastičnem
centru Ljubljana. Tudi tam se je Tina odrezala
zelo dobro in osvojila srebrno kolajno v
kategoriji mladink A programa. V katergorji
deklic je članica kluba Favorit Asja Pučnik
osvoila 14. mesto v konkurenci 29 tekmovalk.
Tudi mlajše Favoritke so začele tekmovalno
sezono. Na 1. prvenstveni tekmi za skupinske
sestave se je predstavilo 13 članic kluba. V
kategoriji mlajših deklic je v konkurenci 15 ekip
zmagala Ekipa ŠK Favorit 1 (Zara Povoden, Lili
Žavcer, LIlit Glavan Čander, Elli Cof in Taša
Jagodič). Ekipa ŠK Favorit 2 (LIli Olenšek, Tia
Emeršič, Maja Topič, Maša Dukarič) je osvojila
5. mesto. V kategoriji deklice so favoritke Lana
Robič, Zoja Glavan Čander, Marisa Škrabl in
Gaja Zemljič v konkurenci 17 ekip osvojile
bronasto priznanje. Tekmovalke sta spremljali
vaditeljica Melanie Mitrovič in sodnica kluba
Natalia Belkina.
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25. Ekološka akcija Drava 2017 - NI NAM
Vseeno !
18.03.2017 se je v organizaciji Potapljaškega
društva Maribor zbrala ekipa potapljačev in
prostovoljcev na obali ter očistila dno in
nabrežje reke Drave v Mariboru, na Ptuju in v
hrvaškem Varaždinu.
Sodelovalo je 21 potapljačev, ki so v Mariboru
čistili dno reke - od Koroškega mostu do
Vodnega stolpa. Delo je potekalo v vodi, ki je
imela 8°C in vidljivost do 2 metra. Čeprav je
Drava vsako leto čistejša, potapljači še vedno iz
nje izvlečejo kolesa, nakupovalne vozičke,
klopi, koše, steklenice in še mnogo drugih
odpadkov.
Na letošnji akciji se je izvlekel motor – skuter in
celo otroški voziček. Pred leti so potapljači iz
Drave izvlekli tudi dva avtomobila ter 70 koles.
Večina odpadkov v Dravi je posledica
vandalizma ali druženja mladine in popivanja
na nabrežju reke.
EKO akcija ni namenjena samo čiščenju reke in
njenega
nabrežja
ampak
predvsem
ozaveščanju meščanov o pomembnosti čiste
reke in, da ta ni smetišče ali odlagališče
odpadkov. Na predstavitvi Nacionalnega
laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH)
so povedali še nekaj podrobnosti o čistosti
Drave, ki dokazujejo, da smo na pravi poti, saj
je reka Drava kemijsko v dobrem stanju,
mikrobiološko pa vsako leto boljše.
Zato z veseljem povemo: HVALA TI DRAVA, DA
JE NAŠA EKIPA ZDRAVA !!!

Vabljeni na odbojko

BMX
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ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
www.szm.si
Tel: 02/2300-480

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.

Vaše prispevke in najave dogodkov za
naslednjih deset dni nam posredujte na naš
elektronski naslov maja.bezjak@szm.si

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.szm.si

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo:
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