
 

45. številka (letnik XVIII/3) 
Maribor, 09.02.2016 

 

MARIBORSKI e-ŠPORT 
45. številka (letnik XVIII/3)

 
 

Tjaša Križan kroglo sunila do državnega 

rekorda 

 

V soboto, 6.1.2016, je v krožni atletski dvorani 

na Dunaju potekal mednarodni atletski miting. 

Tekmovanje je bilo močno zastopano tudi s 

strani mladih mariborskih atletov. Z 

rezultatom je izstopala Tjaša Križan, članica 

Atletskega kluba Poljane, ki je 3 kg težko 

kroglo sunila 14,81m in se veselila zmage ter 

novega državnega rekorda v dvorani, v 

kategoriji mlajših mladink. Naj dodamo, da se 

je s tem dosežkom zelo približala normi 

(14,85m) za nastop na 1. evropskem prvenstvu 

za mlajše mladince in mladinke, ki bo letos 

potekalo v Tbilisiju.  
 

 
 

Zanesljivo v četrtfinale pokala Slovenije 

 

RK Maribor Branik je uspešno odprl drugi del 

sezone in s prepričljivo zmago nad Loko 

(32:24) napredoval med osem najboljših 

moštev Pokala Slovenije. 

Vijoličasti so premierno tekmo v domačem 

Taboru začeli odločno ter takoj v 7. minuti ob 

agresivni obrambi in razpoloženem vratarju 

Urhu Kastelicu povedli 5:0. Trener gostov 

Bojan Čotar je bil tako primoran vzeti minuto 

odmora, njegovim varovancem pa je Kastelica 

uspelo premagati šele v 9. minuti (6:1). 

Mariborčani niso popuščali v obrambi, kjer so 

uspešno nevtralizirali napad Loke ter z nekaj 

hitrimi protinapadi v 15. minuti povedli 11:2, 

prednost devetih golov pa uspešno zadržali 

tudi do konca polčasa. Varovanci Slavka 

Iveziča so v 2. polčasu malo popustili, a 

vseeno rokometašem Loke dovolili da so se 

približali na 5 golov zaostanka. Priložnost so 

dobili prav vsi igralci med njimi tudi povratnik 

po poškodbi kolena Tadej Sok. Kljub vsemu so 

vijoličasti igralci nasprotnika držali na varni 

distanci vse do konca srečanja in brez težav na 

koncu slavili z osmimi zadetki prednosti ter se 

tako zasluženo veselili uvrstitve v četrtfinale 

Pokala Slovenije. 

Urh Kastelic, vratar RK Maribor Branik:  

Moram priznati, da 

smo nepričakovano 

dobro odigrali v 

obrambi, kjer je 

garalo celotno 

moštvo. Iz tega je 

sledilo nekaj hitrih 

protinapadov in lahkih golov ter povedli 5:0. 

Ko imaš enkrat tako prednost je tudi v 

nadaljevanju lažje igrati brez pritiska. S tem 

smo si pridobili še dodatno samozavest in 

odigrali smo res dober polčas. Nato smo v 

nadaljevanju mogoče zaigrali malo manj 

osredotočeno, ampak vseeno tekmo zanesljivo 

pripeljali v svojo korist. Seveda sem vesel, da 

sem s takšno predstavo debitiral kot prvi 

vratar.  

 

 

Foto: RK Maribor Branik 
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KOŠARKA NEKOČ IN DANES 

  

 

Pionirji Košarkarskega kluba Branik leta 1953 

in na sliki tudi dva nekdanja predsednika 

Športne zveze Maribor: tretji v vrsti Karel 

Ferenčak (nekdanji predsednik mariborskega 

sodišča), takrat star 11 let, deseti v vrsti pa 

Alojz Križman (nekdanji rektor univerze, 

nekdanji župan Maribora, častni občan in 

sedaj predsednik AKK Branik), takrat star 13 

let. Prvi v vrsti z žogo v rokah stoji Saša 

Geržina (nekdanji veleposlanik Slovenije v 

Rusiji ter danes predsednik Društva rusko-

slovenskega prijateljstva), takrat star 12 let. 

Torej so iz te športne vrste, primerljive z 

današnjimi U11 in U13, izšli kasneje številni 

znani Mariborčani. 

 

NEKOČ, leta 1953, pionirji KK Branik leta 1953 

Na starem legendarnem košarkarskem igrišču 

v Ljudskem vrtu (danes je tam balinišče). Prvi z 

leve v prvi vrsti Saša Geržina, drugi Karel 

Ferenčak. V zadnji vrsti prvi z leve sedanji 

predsednik AKK Branik Alojz Križman. Levo 

stoji eden pionirjev mariborske košarke, takrat 

trener vseh ekip (pionirji, mladinci in člani) 

prof. Boško Marinič.  

 
 

DANES, leto 2016, torej 63 let kasneje. 

Veselje današnje selekcije U11 AKK Branik po 

uspešnih nastopih v 5. skupini SKL U11 v 

sezoni 2015/2016.  

Do sedaj pet zmag in en poraz. Zagotovo je to 

prava pot do uspeha, kje pa po besedah 

vodstva kluba prevečkrat zadenejo ob ovire s 

strani mestne športne uprave.  

Nov mejnik pri NK Maribor Branik 

 

Včeraj je iz Beleka v vijol'čne domove 

Nogometni klub Maribor prvič oddajal signal 

preko satelita. 

 

 
Prvi test v Turčiji proti FK Sarajevo so 

Mariborčani dobili s 3:1 (strelca Tavares 2x in 

Mendy). Je pa moral predčasno z zlomljenim 

nosom iz igrišča Denis Šme, ki je bil takoj 

prepeljan v bolnišnico, kjer ga čaka pregled pri 
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specialistu. Žal ga v bolnišnici zaradi slabe 

organiziranosti svojega dela zdravniki niso 

mogli pregledati takoj, zato je moral noč 

preživeti v judih bolečinah v hotelu. Želimo mu 

čimprejšnje okrevanje! 

 

11. mednarodni turnir gluhih v futsalu (M) in 

6. mednarodni turnir gluhih v odbojki (Ž)  

 

11. mednarodni turnir gluhih v moškem 

futsalu in 6. mednarodni turnir gluhih v ženski 

odbojki je potekal v Mariboru v organizaciji 

Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor 

(DGNP Maribor) v soboto 23. januarja 2016. 

Udeležilo se ga je 15 ekip v futsalu in 4 ekipe v 

odbojki, predstavniki mnogih društev gluhih in 

naglušnih iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, 

Slovaške, Avstrije, Nemčije, Romunije, Srbije, 

Češke ter Hrvaške. Skupaj se je turnirja 

udeležilo preko 200 športnikov. 

Po besedah velike večine udeležencev je bila 

organizacija turnirja odlična in izvedena na 

visokem nivoju. V DGNP Maribor so ponosni, 

da so že enajstič uspešno organizirali in izvedli 

ta prestižni mednarodni turnir gluhih 

športnikov v futsalu in odbojki.  
 

Rezultati odbojka (Ž): 

1. mesto DGNP Maribor A, Slovenija 

2. mesto Vrbas Banja Luka, BIH 

3. mesto DGNP Maribor B, Slovenija 

Rezultati futsal (M): 

1. mesto SSG Futsal Zadar, Hrvaška 

2. mesto GSZ Graz, Avstrija 

3. mesto GSC Linz, Avstrija 

. 
10. mesto DGNP Maribor, Slovenija 

 

Zaključek tekmovanja in podelitev pokalov sta 

vodila vodja tekmovanj v futsalu Aleš Škof in 

vodja tekmovanj v odbojki Valerija Škof. 

Podelitev priznanj najboljšim ekipam, igralcem 

futsala in igralki odbojke je potekala v 

večnamenski dvorani ŠTUK, kjer se je zbralo 

več kot 250 gostov.  

Zdrava hrbtenica = fit hrbtenica 

 

Vzroki za bolečine hrbtenice so po navadi 

posledica slabe drže, neaktivnosti, 

nestabilnosti, negibljivosti, skrajšav ali šibkih 

mišic. Na porast poškodb hrbtenice pa vpliva 

predvsem moderen način življenja, ki ljudi 

ukaluplja v prisilne drže, mirovanje, pretirano 

sedenje, neustrezno prehranjevanje, 

emocionalni stres doma in na delovnem 

mestu. Do večine poškodb hrbtenice prihaja 

tekom let ali desetletij. Nikar ne mislite, da ne 

smete dvigovati bremen ali se prepogibati, 

gibati sploh. Ravno nasprotno! Hrbtenica je 

ustvarjena za gibanje! Le najti je treba varno 

mejo in jo z gibanjem ohraniti vitalno in 

gibljivo čim dlje. 

Vsak inštruktor s prejetjem ustreznega 

potrdila, prejme tudi popolno odgovornost za 

svoje vadeče. Inštruktor, ki dela s srcem, želi 

resnično pomagati in izboljšati težavno stanje 

svojih vadečih ali zgolj delovati preventivno. 

Prav zato so pri Društvu Bodifit uveljavili 

individualen pristop k posameznemu 

vadečemu oz. organizirali vadbo v manjših 

skupinah. Samo s takšnim pristopom je 

kakovost vadbe zagotovljena. Ker se 

zavedamo, da je samo zdrava hrbtenica FIT 

hrbtenica, so v prenovljen koncept FIT 

preventivnih vadbenih terminov še močneje 

usidrali vadbo Fit hrbtenica! 
 

 
 

Z vadbo FIT hrbtenica preventivno vplivamo 

predvsem na hrbtenico in sklepe ter šibkejše 

mišične skupine. Premišljena skrb in 

negovanje hrbtenice predstavljata dolgoročno 

pot k preprečevanju poškodb in bolečin v 

hrbtenici! 

Vstopite v nov dan brez bolečin v hrbtenici! 

Preverite: www.bodifit.net  
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2. MARIBORSKI REKREATIVNI KROS 

 

Drage tekačice in tekači!  

Za tekaško popestritev zime, nekaj 

sproščenega športnega druženja in zimskega 

tekaškega užitka, z velikim veseljem  

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, 27.02.16 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  

 

 

 

 

 
 

 
 

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) 
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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.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 in maja.bezjak@szm.si  

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

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

     


