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Borci za severno mejo

Zgoraj blišč in Evropa, ki so 
jo sinoči nogometaši Maribo-
ra za letos končali. Pa spodaj, 
pod klubom iz Ljudskega vrta? 
Tam dolgo ni nič, niti v drugi 
slovenski ligi, začne se v tretji 
- z bojem za preživetje. Tako 
je drugi klub Maribora in bli-
žnje okolice to jesen spet NK 
Malečnik s sedmim mestom v 
vzhodni skupini tretje lige. Ma-
lečničani so pravzaprav uspeh 
vseh, sijajna potrditev, kako je 
mogoče v mariborskem nogo-
metu stopiti skupaj. Po lanskih 
poplavah tam od junija letos 
spet igrajo nogomet. "Ogromno 
smo opravili, samo do marca je 
bilo za 5000 ur prostovoljne-
ga dela staršev, prijateljev ...," 
našteva sekretar Slavko Kom-
peršak. "Hvala klubom za igri-
šča," dodaja, "pri Železničarju 
na Taboru smo igrali članske 
tekme, pri Mariboru v Ljud-
skem vrtu tekme mladincev in 
kadetov, v tekmovanjih še mlaj-
ših selekcij so nam omogočili, 
da smo preložili tekme."

Tudi dobrodelna akcija pod 
okriljem tednika 7 dni, ko so 
domači in tuji športniki poda-

rili svojo opremo za dražbo, je 
pomagala. Ne le z denarjem. "Z 
njim smo lahko dosti naredi-
li. Srečni smo, da igrišče ni nič 
slabše, kot je bilo pred poplava-
mi. Poleg tega nas zdaj pozna 
pol Evrope, spremljajo nas ne-
kateri tuji nogometaši pa slo-
venski, ki igrajo v tujini in so 
sodelovali v akciji."

Dobra volja je najbolja
Kdaj bodo še kakšen maribor-
ski klub poznali tudi po višjeli-
gaškem nogometu? "Že kakšnih 
deset let nimamo drugoliga-
ša in težko se bo v prihodnjih 
letih našel kateri. Poznajo se 
problemi z denarjem, kriza 
tolče po vsem športu, ne le no-
gometu. Kar imamo, je životar-
jenje. Pa smo spet na začetku, 
pri dobri volji in volonterstvu." 
Stroški so visoki, in to že za 
samo udeležbo v tekmovalni 
piramidi. Plačila sodnikom in 
delegatom v tretji ligi odnese-
jo skoraj 500 evrov na tekmo, 
za tekmi mladincev in kadetov 
skoraj tristo ...

Tudi v medobčinskih ligah, 
temelju mariborske zveze, si 
klubi težko privoščijo sodelova-
nje. Garnitura novega predse-
dnika mariborskega nogometa 
Milana Jarca skuša nadaljevati, 
kar je začela tista Rudija Turka 
- vsaj ponekod zbiti stroške. 
Tako naj bi klubom pomagali 
s plačilom stroškov enega tek-

movalnega kroga, razmišlja-
jo o kartici ugodnosti za člane 
zveze ...

Na mariborskem medobčin-
skem nogometnem območju, ki 
se razteza še čez celo Koroško, 
zadovoljni ugotavljajo, da je na 
igriščih vse manj nediscipline, 
ki je marsikatero tekmo spre-
menila v brutalno veselico. No, 
na tekmah fantov, starih do 13 
let, ne bodo več sodili starši, 
temveč pravi sodniki, saj je bilo 
precej grdega obnašanja, ki se 
prevečkrat začne na robu igri-
šča - pri prezagretih, preambi-
cioznih starših.

Vse več je deklet
Še vedno je problem tudi "beg 
nog", odhod nogometašev na 
sever, v nižje avstrijske lige. So-
sedje z nekaj sto evri, bencinom 
in pojedino po tekmah prazni-

jo štajersko-koroški nogometni 
bazen. A še je "borcev za sever-
no mejo", malih klubov, ki s po-
močjo zanesenjakov in staršev 
kljubujejo časom (in Avstrij-
cem), mariborski medobčin-
ski jesenski prvak Dobrovce 
denimo, žal pa med njimi že 
dolgo ni kroničnega finančne-
ga bolnika Železničarja, nekoč 
ponosa mlajših selekcij.

Kot skoraj povsod pa je 
tudi v mariborskem nogome-
tu edina rešitev - delo z mla-
dimi. Zapuščina prejšnjega 
vodstva zveze se je prijela, v 
zimski ligi za selekcije do 9, 11 
in 13 let, s katero so šli nad pre-
dolg zimski odmor, vse stroške 
pa pokrije medobčinska zveza, 
sodeluje 71 ekip s približno 800 
otroki. Tu so še turnirji za 15-, 
17- in 19-letnike, krožki na 51 
osnovnih šolah z več kot tisoč 
otroki, z vse več dekleti, ki jih 
hočejo vzpodbuditi k včlanitvi 
v ženske klube.

Problem je, da ponekod za-
nimanje v šolah upada. Tudi 
zato, ker je težje novačiti no-
gometno mladino, predstaviti 
klub po šolah. "Lani, ko je bilo 
našo dejavnost še mogoče pred-
staviti razredu, smo za selekcijo 
U6 dobili 25 malčkov," razla-
ga Komperšak. "Ministrstvo 
za šolstvo je to prepovedalo, 
letos, ko se je možno predstavi-
ti drugače, staršem na roditelj-
skih sestankih na primer, smo 
dobili tri."

Veliko otrok se odloči za nogomet.

Blišč, beda  
in dokaz, da je tudi  
v mariborskem  
nogometu možno 
stopiti skupaj

Kdaj bodo  
še kakšen  
mariborski klub 
poznali tudi po 
višjeligaškem 
nogometu? 

Urad za šport in Športna zveza Maribor bosta podelila priznanja za 
dosežene rezultate v letu 2013 najboljšim športnikom, ekipam in 
trenerjem. Pogoji za podelitev priznanja so:
• da športnik nastopa za matični klub s sedežem v MOM na uradnem 

mednarodnem ali nacionalnem tekmovanju. Kot član državne re-
prezentance je dolžan športnik nastopiti tudi za matični klub;

• da predlog za priznanje potrdi Športna zveza Maribor;
• da so nastopali kot člani članske državne A-reprezentance na ura-

dnih mednarodnih tekmah;
• da so osvojili naslov članskih državnih prvakov posamezno ali 

ekipno;
• da so nastopali kot mladinski ali kadetski reprezentanti Slovenije 

na evropskem ali svetovnem prvenstvu;
• da so nastopali na tekmovanjih, ki so bila zadnja tri leta redno or-

ganizirana kot enotna državna prvenstva Slovenije, in da krovno 
organizacijo priznava MOK;

• da se upoštevajo rezultati, doseženi med 1. januarjem in 31. de-
cembrom;

• da se športnica oziroma športnik izbira na podlagi vrednotenja 
športnih rezultatov, ki so doseženi v mednarodnih in nacional-
nih merilih. Tekmovalni dosežki so razvrščeni v štiri vrednostne 
razrede.

Prosimo, da nam do 3. januarja 2014 posredujete odgovore na pri-
loženem obrazcu na naslov: Mestna občina Maribor, Urad za šport, 
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 MARIBOR. Obrazce za priznanja za 
športne uspehe v letu 2013 dobite tudi na spletni strani na naslo-
vu: http://www.maribor.si/sport in http://www.sz-maribor.com.
Prireditev IZBIRAMO ŠPORTNIKA LETA bo predvidoma 22. janu-
arja 2014 ob 18. uri.

Izbor športnika leta

UROŠ LOVRENČIČ, PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Jeseni je konec, zima je pred vrati. Za mnoge vesel in težko 
pričakovan letni čas, saj se veselijo snega in vseh radosti, poveza-
nih z njim. Za druge je zima mrtvi letni čas, saj svojih dejavnosti 
ne morejo opravljati, kot bi želeli. To velja za nekatere gospodar-
ske panoge, za nekatere prostočasne aktivnosti pa tudi za 
nekatere športe. 

Marsikateri šport v tem času najde svoj 
prostor pod streho, saj se lahko vsaj 
začasno ali ko ni prave tekmovalne 
sezone, postopki športnega treniranja 
prilagodijo danim razmeram. A kljub 
temu v Mariboru pogrešamo recimo 
pokrito površino (ali celo dvorano) za 
atletiko, ki je eden od pogojev, da je lahko vadba vrhunskih 
športnikov kontinuirana in kvalitetna. Pred leti smo bili priča 
visokoletečim in širokopoteznim ciljem bivše županske garnitu-
re, potem pa ... je vse potihnilo. Tudi morebitni investitorji so 
odšli, saj so drugje našli bolj primerno okolje. 

Po drugi strani se snega razveselijo ljubitelji zimskih športov, saj 
jim omogoča organizirano vadbo ali samo rekreacijo na belih 
površinah. Pohorje vabi poleti in pozimi in zagotovo je najboljši 
poligon daleč naokoli za smučanje in sankanje, v dolini pa vabijo 
smučarski tek, drsanje, pohodništvo ... Vzemite si čas zase, za 
družino, prijatelje. Tudi kepanje je lahko šport.  

Obenem veseli december prinaša obvezo in možnost, da 
naredimo inventuro preteklega poslovanja, vseh dobrih in manj 
dobrih del, ki smo jih storili v preteklih dvanajstih mesecih. V 
Športni zvezi Maribor na rezultate svojega dela v pol leta mandata 
gledamo kot na uspešne in tvorne. Delujemo kot zaključena 
celota, brez nepotrebnih notranjih pretresov, pri svojem delova-
nju uspešno vključujemo vse možne deležnike,  borimo se za 
boljše delovne razmere, trudimo se svojim članom zagotavljati 
čim več podpore. Seveda se uspešnost dela organov zveze nikoli 
ne meri v polletjih niti v posameznih letih, včasih je celo en cel 
mandat premalo. Občutek imamo, da bomo tudi sami ob koncu 
mandata imeli še veliko idej, ki jih bo mogoče realizirati. Seveda 
je tukaj velika ovira predvsem nezmožnost financiranja vseh 
želenih programov, saj ne glede na obljube in dogovore nismo 
doživeli povečanja proračunskih prihodkov niti v rebalansu 2013 
niti v predlogu proračuna 2014. 

Ne smemo pozabiti, da bomo v januarju imenovali mariborske 
najboljše športnike za leto 2013 in se s podelitvijo Cizljevih plaket 
zahvalili tistim, ki so v športu v preteklih letih pustili neizbrisen 
pečat. Razpisi so že na spletni strani, tudi vi lahko predlagate 
tiste, za katere mislite, da si zaslužijo javno pohvalo.  Naj vam 
veseli december, božični prazniki in prestop starega leta v novo 
minejo veselo, v prijetni družbi, s čim več uresničenimi starimi 
obljubami in z novimi zavezami, ki bodo uresničljive. Mi smo se 
zavezali, da bomo Športno zvezo Maribor v mariborskem 
športnem prostoru postavili na mesto, kjer je nekoč že bila in ki si 
ga zasluži. Bodite z nami, verjemite v idejo, pomagajte nam in 
skupaj nam bo poplačano. 

Verjemite 
v idejo

V Mariboru 
pogrešamo 
pokrito površino 
za atletiko

Uvodnik
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Športni objekti Maribor bodo danes med 16. in 17. uro odprli 
mestno drsališče na Trgu svobode. Prvi bodo led preizkusili mladi 
hokejisti - Lisjaki in kegljači na ledu. V nadaljevanju boste lahko 
na led stopili tudi vi. Vabljeni!

Drsališče bo odprto za vse

Otvoritev drsališča

14. 12. (18.00)
Tabor: KK Maribor Nova KBM – Elektra
Lukna: odbojkarska interliga, Nova KBM 
Branik – Post Schwechat

17. 12. (19.00)
Tabor: košarkarski pokal Maribor 
Nova KBM – Helios

18. 12. (19.00)
Tabor: RK Maribor – Sviš

21. 12. (9.00)
Pristan: mednarodni 
plavalni miting

22. 12. (9.00)
Pristan: mednarodni 
plavalni miting

28. 12. (13.00)
Tabor: odbojkarski turnir 
za memorial Zdravka Obersnela

Kam v Mariboru

FOKUS: Mariborski šport
IZDAJATELJ: Športna zveza Maribor
UREDNIŠKI ODBOR: Uroš Lovrenčič, 
Karl Kelc, Matjaž Ledinek,  
Milan Lazarević
UREDIL: Milan Lazarević
AVTORJI: Borut Planinšič, Drago 
Soršak, Milan Lazarević
OBLIKOVANJE IN TISK: ČZP Večer

Bo v Mariboru zaživel hram športnih junakov

Dvorana v Stožicah je hram 
slovenskih športnih junakov. 
Obroč okoli dvorane krasi-
jo slike velikanov slovenskega 
športa, ki so do osamosvojitve 
navduševali v mnogih panogah 
in na številnih velikih tekmo-
vanjih. Četrtkova slovesnost, ko 
so v hram, odprt od leta 2011, 
sprejeli nove junake, je priva-
bila veliko gostov. Toliko ge-
neracij slovenskih športnikov 
iz različnih panog še ni bilo 
na nobeni prireditvi. "Žal to ni 
muzej, ampak realizacija no-

vinarske pobude, da ohrani-
mo del zgodovine slovenskega 
športa prek vrhunskih špor-
tnikov. Generacije športnikov 
so po treh ali štirih letih poza-
bljene, ker nimamo delujočega 
muzeja, ki si ga šport glede na 
uspehe in združevalni pomen 
v slovenski družbi zasluži. Naš 
cilj ni le, da nadgrajujemo hram 
športnih junakov, ampak da se 
vzpostavi muzej športa. Z olim-
pijci smo se dogovorili, da bomo 
ta del opravili skupaj," nam je 
povedal Jože Zidar, predsednik 
Društva slovenskih športnih 
novinarjev in glavni pobudnik 
ustanovitve hrama. Leta 2011 
so vanj sprejeli Leona Štuklja in 
Mira Cerarja, lani 26 in letos še 
28 junakov. Slavna mariborska 
teniška igralka Mima Jaušovec 
je v hramu slavnih od lani, od 
letos pa je član še nogometaš 
in uspešni nogometni trener 
Ivan Toplak. Zakaj gredo špor-

tniki tako hitro v pozabo, tudi 
Zidar ni znal odgovoriti: "Vem 
le to, da bomo celotno zgodbo 
skušali postaviti na nove teme-
lje." Največ poudarka je bilo na 
postavitvi kriterijev za uvrsti-
tev na seznam športnih juna-
kov. "Pri kriterijih je različno, 
ker so različna obdobja. Leon 
Štukelj je telovadil do 38. leta, 
nastopil pa na devetih velikih 
tekmovanjih. V sedanjem ob-
dobju pa imaš športnike, ki na 
svetovnih, evropskih in drugih 
tekmovanjih nastopijo štirikrat 
na leto. Nekoč svetovnih poka-
lov ni bilo, atletika je svetovno 
prvenstvo dobila šele leta 1983. 
Obdobja so torej neprimerljiva, 
ker je nekoč ena sama medalja 
pomenila kot zdaj cel ducat. 
Motociklist Ludvik Starič, z 
vzdevkom leteči Kranjec, je 
zmagal na 33 velikih tekmo-
vanjih, a to niso bila svetovna 
prvenstva niti velika nagrada 

ali karkoli podobnega. Ohrani-
ti ta del zgodovine je bil najtež-
ji del procesa." Zidar še pravi, 
da bodo kriterije z leti pribli-
ževanja sedanjosti zaostrova-
li. Torej ni bojazni za naval, ko 
bodo v hram sprejemali špor-
tnike iz obdobja po slovenski 
osamosvojitvi. "Zdaj smo za-
ključili obdobje do osamosvo-
jitve. Mogoče se bo sčasoma 
izkazalo smotrno vanj uvrstiti 
še koga. Bistveno je, da nadalju-
jemo muzejsko delo," je še po-
vedal Zidar. 

Morda pa ne bi bilo slabo 
premisliti in bi tudi v Maribo-
ru naredili hram mariborskih 
športnih junakov. Mesto ob 
Dravi je imelo skozi zgodovi-
no številne uspešne športnike, 
dobitnike olimpijskih kolajn, 
svetovne in evropske prvake. S 
hramom ali muzejem bi se jim 
mesto zahvalilo za vse napore 
in vse uspehe, ki so jih dosegli.

Ivan Toplak (posnetek iz igralskih časov) je bil vrhunski nogometaš in ugleden trenerski strokovnjak. Z olimpijsko nogometno reprezentanco Jugoslavije je leta 1984 v Los Angelesu osvojil bronasto kolajno.

Veliko mariborskih 
športnikov je  
poskrbelo za  
prepoznavnost tega 
mesta, nekoč bi lahko 
dobili tudi svoj hram 
ali kar muzej

Teniški legendi Mima Jaušovec in Iztok Božič 
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Medalje so stalnica

Zadnja sta bila Nejc Gazvo-
da in Aleš Lorber. Na svetov-
nem prvenstvu v kikboksu, 
ki ga je priredila organizacija 
WAKO, sta iz turške Antalye 
domov prinesla srebrno ozi-
roma bronasto medaljo. Danes 
imata priložnost, da na final-
nem turnirju velikih nagrad v 
olimpijskem tekvondoju, kjer 
tekmujejo le izbranci oziroma 
najboljši na lestvici svetovne 
tekvondo organizacije (WTF), 
podoben uspeh dosežeta Nuša 

Rajher in Ivan Trajković. V 
Manchestru pričenjata zbirati 
točke, ki jima lahko omogočijo 
neposredno uvrstitev na olim-
pijske igre leta 2016 v Riu de Ja-
neiru.

Borilni športi so v Mariboru 
"prepojeni" z uspehi, ki jih na 
različnih mednarodnih tekmo-
vanjih dosegajo člani panog, 
zbranih v Zvezi borilnih špor-
tov mesta Maribor. To so usta-
novili marca letos. Takrat so 
se med njeno članstvo zapisa-
li klubi za aikido, boks, judo, 
džiudžic, karate, kikboks in 
tekvondo, s sklepi ustanovne 
skupščine pa so se strinjali še 
rokoborci. Osnovni namen de-

lovanja zveze je v povezovanju. 
To hkrati pomeni, da si panoge 
medsebojno pomagajo pri or-
ganizaciji tekmovanj in pri 
predstavitvi borilnih veščin 
osnovnošolski in tudi starejši 
populaciji. Za prvega predse-
dnika Zveze so izvolili Karla 
Kelca, ki ga poznate predvsem 
po delovanju v džiudžicu. 

Najštevilnejši del zveze bo-
rilnih športov tvorijo karatei-
sti, saj je v karate zvezi Maribor 
zbranih štirinajst klubov. Nekaj 
zadnjih let je najuspešnejši rad-
vanjski, saj ima kar sedem ka-
tegor izi ra n i h špor t n i kov. 
Njegovo prvo ime je Filip Špan-
bauer, ki je letošnjega marca 

postal zmagovalec tekme sve-
tovnega pokala v Laškem. 

Judo pomeni v Sloveniji 
najpomembnejšo borilno ve-
ščino. Zato ima v Mariboru 
zavidljivo število članov, saj 
se s treniranjem juda ukvar-
ja okoli 350 posameznikov, 
zbranih v treh klubih – JK Že-
lezničar, JK Branik in Judo 
šola Maribor. Njihovi rezultati 
sicer niso primerljivi z rezulta-
ti, ki jih dosegajo v Celju, Lju-
bljani, Slovenski Bistrici ali pa 
v bližnjem Dupleku, saj že kar 
nekaj let igrajo obrobno vlogo. 
Vendar veseli napredek tekmo-
valcev judo šole, ti so namreč v 
svojem prvem nastopu v drugi 

slovenski ligi osvojili drugo 
mesto.  

Danes bomo predstavili še 
džiudžic. V Mariboru delujejo 
trije klubi. Največji med njimi 
je Ju-jitsu klub ADK Maribor, 
ki ima 75 članov in domuje v 
kopališču Pristan. Tudi ta ima 
sedem kategoriziranih špor-
tnikov oziroma šest državnih 
prvakov. Zadnji uspeh je še 
zelo svež, saj je Enej Marinič 
na minulem mladinskem sve-
tovnem prvenstvu, ki so ga or-
ganizirali v Romuniji, osvojil 
tretje mesto. Največji tekmo-
vanji, ki ju bodo v tem klubu 
pripravili prihodnje leto, sta 
jubi lejn i,  10. med na rod n i 

turnir Robija Rajha, ki bo pote-
kal hkrati s finalom jadranske 
lige. Druga kluba te borilne ve-
ščine sta še Ju-jitsu klub Tabor 
Maribor, ki je nastal iz ADK, in 
najmlajši Ju-jitsu klub Nikan, 
tega je leta 2010 ustanovil Uroš 
Bučan. 

Vendar niso dejavni le tisti 
mojstri borilnih veščin, ki so v 
Zvezi borilnih športov mesta 
Maribor. Dodajmo jim še tri 
manj znane panoge, ki se prav 
tako razvijajo. Klub japonske-
ga mečevanja, krav maga in 
tenkido so tisti, o katerih se 
veliko ne govori, a jim bomo 
dali besedo v kateri izmed na-
slednjih številk.

Enej Marinič je na mladinskem svetovnem prvenstvu v džuidžicu osvojil tretje mesto.

Borilni športi  
so v Mariboru  
"prepojeni" z uspehi 

Nuša Rajher 

V novi reviji Sladki prazniki boste na{li 

ve~ kot 50 receptov za enostavne pi{kote, 

slastne kola~e, di{e~e medenjake, fine makrone 

in zapeljive torte z natan~nimi opisi 

in navdihujo~imi fotografijami.

 

3,10 € 

za naro~nike

Ve~era, 

Na{ega doma in 7 dni

samo

1,55 €

Naro~ila 

po telefonu 

02 23 53 326, 02 23 53 413 

ali po e-po{ti revije@vecer.com

Slovo rokometašev
Rokometaši Maribora Branika 
niso ponovili uspeha iz lanske-
ga leta, ko so se uvrstili v četr-
tfinale pokala EHF. Slovaški 
predstavnik Tatran Prešov je bil 
v dveh tekmah 3. kroga kvalifi-
kacij boljši. Mariborčanom, ki so 
predčasno zaključili tekmovanje 
tudi v slovenskem pokalu, zdaj 
preostane le še državno prven-
stvo. Tam jim kaže zelo dobro, 
saj so na visokem tretjem mestu, 
z lepimi možnostmi za izboljša-
nje položaja na lestvici.

Svetovna prvakinja  
v Pristanu
Plavalni klub Branik bo v ko-
pališču Pristan 21. in 22. de-
cembra pripravil Mednarodni 
miting Maribor in na njem se 
nadejamo zanimivih bojev do-
mačih in tujih plavalcev abso-
lutne kategorije. Tekmovanje 
je Fina opredelila kot kvalifika-
cijsko tekmovanje za mladin-
ske olimpijske igre Nanjin 2014, 
svojo prisotnost je potrdila slo-
venska plavalna reprezentanca, 
nastope na tekmovanju pa je v 
sklopu ruske ekipe napoveda-
la tudi Julija Efimova, svetovna 
prvakinja, dobitnica medalje 
na OI v Londonu in svetovna 
rekorderka.

Dva lisjaka v reprezentanci
Slovenska hokejska reprezen-
tanca do 20 let se bo med 15. in 
21. decembrom udeležila sve-
tovnega hokejskega prvenstva 
v mestu Sanok na Poljskem. 
Risi igrajo v konkurenci Latvi-
je, Belorusije, Poljske, Avstrije in 

Danske. V slovensko reprezen-
tanco sta bila izbrana tudi dva 
člana mariborskih hokejistov, 
Luka Vinčec in Tadej Kelc.

Konstruktor ni zdržal
Kegljači Konstruktorja so se od 
tekmovanja v elitni ligi prvakov 
poslovili v osmini finala. Potem 
ko so v prvi tekmi v gosteh 
proti Zadru izgubili z 0:8, so slo-
venski prvaki minulo soboto v 
dvorani Tabor proti hrvaškemu 
prvaku doživeli še drugi poraz. 
Rezultat je bil 5:3 za Zadar, ki se 
je uvrstil med osem najboljših 
evropskih ekip. 

Amaterski košarkarji  
navdušujejo
Dve mariborski ekipi bosta 
igrali v 5. krogu košarkarske-
ga pokala Spar. To je zadnji 
krog za uvrstitev na zaključni 
turnir osmih najboljših ekip. 
Po pričakovanju je v tem krogu 
tudi Maribor Nova KBM, ki se 
bo pomeril s Heliosom. Prese-
nečajo amaterski košarkarji, 
člani Košarkarskega društva 
Dražen Petrović. Ti so izločili 
Vojnik, zdaj je na vrsti dvoboj z 
drugoligašem iz Šenčurja. Prvi 
tekmi bosta 17. decembra, po-
vratni 7. januarja. 

Poziv k sodelovanju
Športna društva in člane Športne zveze Maribor prosimo, da 
članke o svojem delovanju pošljete na naslov Športna zveza 
Maribor, Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor ali na elektron-
ski naslov uredništvo@mariborskisport.si. Več informaci na 
www.sz-maribor.si. 

Miha Zarabec v akciji
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Kopje bo letelo še dalje

Eve Vivod, obetavne atletinje, 
članice Atletskega kluba Polja-
ne, ni treba posebej predsta-
vljati. Po uspešno zaključenem 
šolanju na Drugi gimnaziji v 
Mariboru se je ena najbolj per-
spektivnih mladih atletinj od-
ločila za študij v Združenih 
državah Amerike. 

"Letošnja sezona je bila 
odlična. Že začelo se je zelo 
dobro, kar se ni zgodilo še 
nobeno sezono do sedaj, saj 
sem že na zimskem prvenstvu 
samo za nekaj centimetrov za-
ostala za osebnim rekordom, 
ki je tedaj znašal 50,79 metra. 
S tem je bila izpolnjena tudi 
norma za evropsko prvenstvo, 
ki je bilo letos v italijanskem 
Rietiju. Tako sem se v nadalje-
vanje sezone podala še z večjim 
navdušenjem. Že na prvi tekmi 
v poletni sezoni sem kar za tri 
metre popravila osebni rekord, 
to je bilo še toliko bolj presene-
tljivo, ker sem na tekmo odšla s 
polnega treninga. Nadaljevanje 
sezone je potekalo odlično in 
po treh tednih se je moj osebni 
rekord podaljšal za naslednje 
tri metre, in sicer na članskem 
ekipnem prvenstvu Slovenije. 
Tako je kopje poletelo do 56,96 
metra, kar je pomenilo tudi 
mladinski državni rekord in 
šesto mesto na evropskih ter 
sedmo mesto na svetovnih le-
stvicah. Veselje je bilo nepopi-
sno, saj je bila s tem rezultatom 
izpolnjena tudi norma za sre-
dozemske igre v Mersinu." 

Na njeno smolo pa je že čez 
dva dni po osebnemu rekordu 
in na zadnji tekmi pred pripra-
vljalnim obdobjem za Mersin 
staknila poškodbo. Že v prvem 
metu si je poškodovala komo-
lec in ta ji je nagajal tudi v na-
daljevanju sezone. Bolečina se 
skozi sezono ni zmanjšala in 
tako je morala spremeniti pri-
prave na veliki tekmovanji, ki 
sta jo čakali v nadaljevanju. 

"Prvo veliko tekmovanje me 
je čakalo že konec junija, in 
sicer sredozemske igre, ki so 
bile veliko razočaranje. Zaradi 
pomanjkanja priprav kopje ni 
poletelo niti 50 metrov daleč, 
kar je bilo zame veliko raz-
očaranje. S končnim šestim 
mestom nisem mogla biti za-
dovoljna, vendar sem vedela, 

da to ni moje glavno tekmova-
nje in da me čaka še evropsko 
prvenstvo, ki je bilo zame bolj 
pomembno. Tako smo v sredi-
ni julija odpotovali v Rieti. V 
kvalifikacijah sem se z metom 
preko 51 metrov uvrstila na 
osmo mesto, kar je pomeni-
lo uvrstitev v finale, in tako 
sem izpolnila pričakovanja. V 
finalu pa nekako ni šlo vse po 
načrtih, z metom, ki je bil dolg 
malo preko 50 metrov, sem se 
uvrstila na enajsto mesto, kar 
je pomenilo izpad iz nadaljnje-
ga tekmovanja. Razočaranja 
nisem mogla skriti in solze so 
tekle v potokih. Še danes ima 
misel na evropsko prvenstvo 
grenak priokus." 

Obiskuje univerzo Virginia 
Tech, smer komunikacije. Zakaj 
se je odločila za pot čez lužo? 
»Združene države so me prite-
gnile predvsem zaradi zanima-
nja za šport in zaradi možnosti, 
ki jih ponujajo za mirno in ne-
moteno opravljanje trenin-
gov, česar ne najdeš na vsakem 
koraku doma, v Sloveniji. Prav 

tako sem si vedno želela po-
skusiti nove stvari, in ko se 
je pojavila priložnost, nisem 
oklevala. Naslednji razlog tiči 
tudi v sistemu, ki ga imajo slo-
venske univerze, saj športni-
kom ne ponujajo nikakršnih 
privilegijev ali pa le zelo skro-
mne in tako je zelo težko uskla-
diti šport in šolo. V Ameriki pa 
to sploh ni problem, ravno na-
sprotno, univerze imajo po-
sebne programe, ki pomagajo 
športnikom uskladiti šolo in 
sprotne obveznosti, tako da 
športnik ne zaostaja ne na 
enem ne na drugem področju."

Kaj lahko pričakujemo od 
nove sezone in kako daleč bo 
letelo kopje? »Če povzamem 
celotno sezono, lahko rečem, 
da je vse do poškodbe pote-
kalo odlično in da je kopje 
letelo zelo daleč. Za naslednjo 
sezono je seveda prvi cilj izbolj-
šati osebni rekord, želim pa si 
tudi premagati še eno mejo, to 
je 60 metrov. Ko bo ta preseže-
na, bom upala še na kaj več," je 
povedala Vivodova.

Kako daleč bo v prihodnji sezoni letelo njeno kopje?

Obetavna mariborska 
tekmovalka v metu 
kopja se je odločila  
za študij v ZDA

Blagodejni  
učinki vode
Človek kot telesno, duševno in 
duhovno bitje potrebuje odlič-
nost doživljanja, s katero si 
ustvarja kulturo bivanja. So-
dobni način življenja se danes 
nenehno prepleta z inovacijami 
in novimi oblikami bivanja, ki 
nam vsekakor lajšajo življenje, 
vendar s seboj prinašajo nove 
težave, pomanjkanje časa in 
rušijo naše lastno ravnotežje. 
Posledica neravnotežja je veli-
kokrat bolezen. 

Nova vadbena enota, ki jo 
v Plavalnem klubu Branik Ma-
ribor kot novost v Sloveniji 
ponujajo širši rekreativni po-
pulaciji, se imenuje JOGAPI-
LATES + H20 in je namenjena 
tako ženskam od 20 let starosti 
kot tudi moškim v istem staro-
stnem razponu. Na urniku bo 
ob ponedeljkih in sredah v ter-
minu od 19. ure do 20.30.   

Gre za dopolnjevanje in sto-
pnjevanje pozitivnih lastnosti 
obeh zvrsti – joge in pilatesa. 
Pilates nam poda krepilni del 
vadbe, medtem ko joga z asa-
nami poveže elemente med 
seboj. Tako dobimo harmoni-
jo, tekočo in zanimivo obliko 
vadbe, ki deluje dinamično in 
efektivno, primerno za vse sta-
rostne skupine. Bazen kot pri-
merno vodno okolje za izvedbo 
najrazličnejših oblik skupin-
skih vadb pa se v zadnjih letih 
v svetu vse bolj uveljavlja kot 
nova in zaželena destinacija za 
programe "body and mind". Jo-

gapilates v bazenu nam s prila-
goditvijo svojih tradicionalnih 
vadbenih principov v vodnem 
okolju lahko ponudi še več kori-
sti, kot je na primer premagova-
nje sile upora vode, ki ima zelo 
pozitivne učinke na telo. Poleg 
tega vodni upor lahko prema-
gujemo z gibanjem v različne 
smeri in z različno hitrostjo. 

Takšna vadba je primerna 
za vse tiste, ki iščejo bolj inten-
zivno vadbo in želijo povečeva-
ti mišično moč, obenem pa tudi 
za ljudi z občutljivimi sklepi in 
hrbtenico, saj je voda odličen 
blažilec sunkov. Zanjo ne po-
trebujemo predhodnega znanja 
plavanja ali kondicije. Naspro-
tno, vodna vadba je zaradi sile 
vzgona, ki odvzame del telesne 
teže, primerna in priporočljiva 
predvsem za vse, ki se zaradi 
čezmerne telesne teže težje gi-
bljejo. 

Vadba jogapilates + H20 je 
sestavljena iz treh delov:  

1. Jogapilates na suhem, v 
vadbenem prostoru PK Branik 
Maribor, v času od 19. ure do 
19.40. 

2.  Jogapi lates v ma lem 
bazenu, namenjenem plaval-
nim tečajem, v času od 19.45 
do 20.30. 

3. Istočasno (19.45) bi se iz-
vajal rekreacijski plavalni pro-
gram v 25-metrskem bazenu 
za vse tiste vadeče, ki ne želijo 
nadaljevati vadbe jogapilatesa 
v vodi.

Plavalni klub Branik ima novo vadbeno enoto.

Za naslednjo  
sezono  
je seveda prvi 
cilj izboljšati 
osebni rekord

Rekorder po številu turnirjev

Maribor je mesto šahistov. V 
različnih klubih in krožkih je 
veliko kategoriziranih šahi-
stov, rekreativcev in veteranov. 
Turnirji potekajo na številnih 
lokacijah. V Mariboru je tudi 
mestna liga. Eden pomemb-
nih dejavnikov šaha v mestu 
je Šahovski klub Branik. Usta-
novljen je bil leta 1919 in je naj-
starejši delujoči šahovski klub 
v Sloveniji, po nekaterih infor-
macijah tudi na Balkanu. 

Klub tekmuje v državni 
članski ligi (pravkar se bori 
za tretje mesto v Sloveniji), v 
enotni ženski ligi, v enotni mla-
dinski ligi in z drugo ekipo (v 
kateri so večinoma sami mladi 
šahisti in šahistke) v tretji član-
ski ligi vzhod. Klub v glavnem 
stavi na domače igralce, zato 
le poredkoma v ekipi nastopa 
tujec, pa še to maksimalno tri 
partije na leto. Jedro prve član-
ske ekipe sestavljajo VM Tratar, 
IM Mikac, IM Zupe, IM Veličk-
ovič, FM Supančič, FM Simič, 

FM Navinšek in FM Kastelic. 
Ženska ekipa nastopa v postavi 
Tina Ribič, Urška Žvarč in Kim 
Ribič, mladinska ekipa v posta-
vi Nik Žvarc in Rok Ribič ter po 
potrebi prej naštete šahistke.

V letu 2013 je šahovski klub 
v klubskih prostorih v domu 
krajanov v Kamnici organizi-
ral že 35 turnirjev, do konca 
leta pa bosta še dva, kar posta-

vlja ŠK Branik med rekorderje 
po organizaciji šahovskih tur-
nirjev v Sloveniji. Edini klub, 
ki se v Sloveniji lahko postavi 
ob bok ŠK Branik po organiza-
ciji šahovskih turnirjev, je ŠD 
Piran z agilnim Andrejem Žni-
darčičem na čelu. Letos so orga-
nizirali zimsko-spomladanski 
ciklus dvanajstih turnirjev ob 
ponedeljkih, na katerem je na-

stopalo 48 igralcev, čas razmi-
šljanja je bil tri minute plus dve 
sekundi. Zmagovalec ciklusa 
je bil Franc Virtič mlajši iz ŠK 
Kovinar DEM. Jesensko-zim-
ski ciklus dvanajstih turnir-
jev ob ponedeljkih je privabil 
49 igralcev, čas razmišljanja je 
bil tri minute plus dve sekun-
di. Turnirski ciklus se je končal 
minuli ponedeljek, zmagova-

lec pa je postal Fjodor Žugaj iz 
ŠK Kovinar DEM. Obstaja tudi 
redni mesečni ciklus desetih 
turnirjev vsak zadnji petek 
v mesecu, čas razmišljanja je 
10 minut na igralca. Pred za-
dnjim turnirjem je v vodstvu 
Fjodor Žugaj. Pripravili so še 
mednarodni šahovski turnir 
prijateljstva v mesecu juniju z 
udeležbo ekip ŠK Branik Ma-

ribor, ŠD Radenska iz Murske 
Sobote, ŠK Gambit iz Maribo-
ra, ŠK Kovinar DEM iz Maribo-
ra, ŠK Krivaja Zavidovići in ŠK 
Šabac ter dva šahovska mara-
tona s skupno udeležbo preko 
100 igralcev. Do konca leta je 
preostal le še redni mesečni 
turnir, ki bo v petek, in 3. ša-
hovski maraton, ki ga pripra-
vljajo skupaj s ŠK Kovinar DEM.

Gledališki igralec Jure Ivanušič (levo je Vlado Vidonja) je redni udeleženec šahovskih turnirjev v Mariboru.

Šahovski klub Branik 
je v Kamnici v tem 
letu organiziral kar  
35 turnirjev 

Večerov šahovski maraton v Kamnici
Mariborska šahovska kolektiva Branik in Kovinar bosta ob 
pomoči časnika Večer prihodnji petek v veliki dvorani kul-
turnega doma v Kamnici organizirala tretji šahovski maraton. 
Začel se bo ob 17.30, predviden zaključek pa bo ob 23.45. Igralo 
se bo 25 kol, dvakrat po pet minut, švicarski sistem. Prijavni-
na je pet evrov, najboljšim bodo razdelili praktične nagrade v 
skupni vrednosti več kot 500 evrov. Vsak igralec naj prinese 
šahovsko uro, turnir se točkuje za slovenski rating. 

ŽŠK Maribor pred novim naslovom
Od danes do nedelje bo v Novi Gorici zadnji turnir I. slovenske 
članske lige. Po dveh turnirjih v Mariboru in Zrečah si je Žele-
zničarski šahovski klub Maribor priigral veliko prednost. Ma-
riborčani, ki branijo naslov prvakov, imajo pred zasledovalci 
iz Radenske osem točk prednosti.

Vrstni red: ŽŠK Maribor 28 točk, Radenska Pomgrad 20, Ptuj 
in Vrhnika po 18,5, Branik 16,5, Krka 15,5, Triglav Krško 11,5, 
Nova Gorica 10, Rokada Lendava 5,5. 

Šahovski kotiček


