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Prvi vikend junija je že po tradiciji v Mariboru rezerviran za športni vikend. Tudi letos bo dogodek, ki ga 

organizira Športna zveza Maribor, postregel s številnimi športnimi aktivnostmi po mestu. Več o 

dogajanju športnega vikenda lahko spremljate na www.gibajmaribor.si. 

 

K aktivnostim pa lahko povabite tudi svoje facebook prijatelje. Vpišite se k udeležbi dogodka na naši 

facebook strani in tudi na ta način izkažite podporo dogodku, katerega osnovni namen je promocija 

gibanja v mestu. >> https://www.facebook.com/events/326350181317719/ 

 

 

 

http://www.gibajmaribor.si/
https://www.facebook.com/events/326350181317719/
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Športna zveza Maribor letos že 4. zapored organizira mestni tek, namenjen športnim navdušencem 

in tekačem rekreativcem. Kot smo že vajeni, bo tudi letos trasa speljana skozi samo mestno središče 

in bo med tekom ponujala slikovite poglede na najlepše točke Maribora. 5 km in 10 km trasa sta 

speljani tako, da se lahko po njih podajo ljubiteljski tekači kot tudi tisti, ki se bodo na trasi spopadli 

s časom.  

 

Organizatorjem je v ponos tudi tesno sodelovanje z novim glavnim partnerjem teka – znamko 

Continental. Nemški tehnološki velikan, ki po svetu zaposluje okrog 240.000 ljudi in je najbolj poznan 

po svojih premium pnevmatikah, ima namreč prav v štajerski prestolnici sedež za prodajo in marketing 

pnevmatik za devet držav v regiji Adria. 

 

Sodelovanje sicer ni naključje, saj se filozofija znamke in mestnega teka prepletata v marsikateri točki, 

med drugim tudi v sloganu #gibajmaribor. Continental svojo pripadnost teku kaže skozi sodelovanje z 

znamko Adidas – Continentalova gumena zmes namreč omogoča boljši oprijem najboljšim tekaškim 

copatom njihove blagovne znamke. Sodelovanje Adidasa in Continentala je znano pod sloganom »Get 

Your Grip« oz. »Občuti oprijem«, z njm pa želijo pri Continentalu poudariti, da dober, varen stik s 

podlago namreč ni pomemben le ob vožnji z vašim avtomobilom, ampak tudi ob tako vsakdanji stvari, 

kot je tek po ulicah domačega mesta. Continentalovi podplati, tako kot pnevmatike, dokazano ponujajo 

odličen oprijem tako na suhih kot mokrih podlagah. 

Več o prireditvi na www.gibajmaribor.si. 

 

Prijave na: https://my2.raceresult.com/116969/registration?lang=si 
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Maribor bo gostil najboljše evropske 

trenerke ultimate frizbija 

S prihodom prvih pomladnih dni se za 

mariborske frizbijaše začenja tekmovalna 

sezona, na katero so se pridno pripravljali čez 

zimo. Ultimate se izven sezone igra na turnirjih 

v dvorani ali pokritih travnatih površinah, zato 

sta se članski ekipi čez zimo udeležili dveh 

mednarodnih turnirjev: ženske so zaigrale na 

turnirju Prague Winter na Češkem, kjer so 

dosegle 3. mesto, fantje pa so na turnirju Seven 

na Madžarskem zaigrali v finalu in dosegli 2. 

mesto.  

Tudi podmladek društva Maribor Ultimate čez 

zimo ni počival, saj so mladinci s svojimi 

dijaškimi ekipami zaigrali na turnirjih Šolske 

ultimate lige. ŠUL sestavljajo 4 enodnevni 

dvoranski turnirji, ki jih društvo organizira med 

novembrom in aprilom. Na njem tekmujejo 

srednješolske ekipe iz cele Slovenije, letos pa so 

se približno 15 domačim ekipam pridružile še 

štiri ekipe iz Avstrije in Madžarske. Zadnji turnir 

bo na sporedu v soboto, 6. aprila 2019, kjer bo 

liga dobila tudi skupnega zmagovalca. 

 

Marec bo v znamenju deklet 

Marca sta obe članski ekipi pričeli trenirati na 

umetni travi za Ljudskim vrtom, kjer bosta vse 

do konca aprila, pridobivali kondicijo in 

tehnične sposobnosti, nato pa se bosta preselili 

na igrišča Športnega parka Pobrežje. Tam je  v 

nedeljo, 17. marca 2019, potekala You're A 

Star klinika, ki jo društvo v sodelovanju z 

žensko ekipo EuroStars organizira za vsa 

dekleta željna novega znanja. EuroStars ekipo 

sestavljajo najboljše evropske ultimate igralke, 

ki se vsako leto odpravijo na turnejo po 

Združenih državah Amerike in se tam pomerijo 

z najboljšimi ameriškimi ženskimi ekipami. 

Maribor so tako obiskale 3 vrhunske igralke 

(Lasma Kublicka, Dina Dumanskaya in Alisa 

Tizik), ki so hkrati tudi trenerke in so svoje 

bogato znanje delile z našimi dekleti. 

Mariborčankam so se pridružila dekleta iz cele 

Slovenije in tudi sosednjih držav, zato je bila 

enodnevna klinika še bolj pestra. 

Preden pa frizbijaši uradno zakorakajo v sezono 

na travi, bodo v soboto, 23. marca in nedeljo, 

24. marca 2019, zaigrali še na dvoranskih 

državnih prvenstvih v vseh divizijah. Ekipi 

Cosmo Mixed in Cosmo Man bosta imeli 

priložnost ubraniti naslov, medtem ko se bodo 

morala dekleta potruditi, da po letu premora 

spet postanejo dvoranske državne prvakinje. 
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Gluhi šahisti na državnem prvenstvu 

postali ekipni podprvaki 

 

Državno prvenstvo gluhih v šahu je v soboto, 

16. februarja 2019, v Ljubljani, izvedlo Mestno 

društvo gluhih Ljubljana. 

Z tem tekmovanjem se je v februarju začela 

sezona državnih prvenstev gluhih v letu 2019. 

Mariborsko ekipo so zastopali: Franci Perkovič, 

Milan Kotnik, Franci Korošec in Srečko Pihler. 

Prvenstva se je udeležilo 8 društev gluhih in 

naglušnih Slovenije z 28 igralci šaha. 

Šahovsko prvenstvo je potekalo v dveh delih, 

ekipno in posamično. V ekipnem delu je šest 

društev tekmovalo v petih krogih. Šahisti ekip 

so v dvobojih z drugo ekipo tekmovali na štirih 

deskah. V posamičnem delu so šahisti, bilo jih 

je 22, odigrali partije v sedmih krogih po 

švicarskem sistemu.   

Tekmovanje je potekalo po pravilih FIDE za 

pospešen šah. Medsebojne partije so bile 

izjemno zanimive in prikazovale borbeni 

šahovski duh vseh tekmovalcev te kraljevske 

igre. 

Rezultati ekipno: 

1. DGN Celje 

2. DGN Podravja Maribor – državni podprvaki 

3. MDG Ljubljana 

Rezultati posamično: 

1. Štrucl Andrej, DGN Celje 

2. Veršič Stanko, MDG Ljubljana 

3. Draškovič Maksimiljan, DGN Celje 

… 

6. mesto Milan Kotnik, DGNP Maribor 

 

Našim štirim fantom, ki so prijetno presenetili z 

odličnim drugim mestom v ekipnem 

tekmovanju in tako osvojili prvi letošnji pokal 

na državnih prvenstvih, iskreno čestitamo in 

jim želimo veliko uspeha še naprej. 

 

 
 

 

sojenje je bil odgovoren sodnik Šahovske 

zveze Slovenije g. Marko Ribičič. Tekmovanje 

je potekalo po pravilih FIDE za pospešen šah. 

Medsebojne partije so bile izjemno zanimive 

in prikazovale borbeni šahovski duh vseh 

tekmovalcev te kraljevske igre. 

 

Partnerji osmih evropskih držav na 

zimskem taboru v Mariboru 

 

V Centru Naprej, kjer izvajajo rehabilitacijo 

oseb s pridobljenimi možganskimi poškodbami, 

predstavljajo športne aktivnosti   učinkovite 

metode rehabilitacije za osebe s posebnimi 

potrebami, zato  so sestavni del rehabilitacije 

oseb s posebnimi potrebami, ne glede na vrsto 

ali stopnjo njihove invalidnosti, starosti in 

stopnje telesne sposobnosti. Z rednimi 

športnimi dejavnostmi  lahko osebe s 

posebnimi potrebami dosežejo večjo kakovost 

življenja in večjo socialno vključenost.  

Zavedajoč se navedenega so v letu  2017 začeli 

3-letni projekt  “ReSport”, kjer so vodilni 

partner in kjer sodeluje športna mreža sedmih 

evropskih partnerjev (iz Italije, Hrvaške, 

Portugalske, Turčije, S. Irske, Francije in 

Madžarske), ki so specialisti na svojih 

področjih. V sklopu omenjenega projekta so v 

času   od 4. do 7. februarja 2019  izvedli zimski 

tabor na katerem so se udeleženci (športniki 

invalidi, spremljevalci) iz osmih držav preizkusili 

v različnih športnih aktivnostih in tekmovanjih. 
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Na posameznih aktivnostih je bilo udeleženih 

med 13 do 39 udeležencev, nekatere med njimi 

so bile tekmovalne.  Pod Pohorjem so za 

udeležence pripravili v sodelovanju z največji 

ponudnikom programov za aktivno preživljanje 

prostega časa, Enjoyment Pohorje, XXXL 

nogomet in tekmovanje v vožnji s pležuhi. Na 

Pohorju so ponudili smučanje, tekmo v 

sankanju in krpljanje, po centru mesta 

Maribora  tekmovanje na orientacijskem 

pohodu in badminton ter nogometni pikado  v 

telovadnici.  
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ZAHVALA SPONZORJEM IN PARTNERJEM
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ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.sz-maribor.com 

www.szm.si 

 

Mariborski e-šport je dokument, ki ga z namenom aktualnega 

informiranja občanov in društev (članov Zveze) izdaja Športna 

zveza Maribor in izhaja ali v skladu z vsebinami.  

To ni oglasno sporočilo. Dokument nima tiskane naklade in se 

distribuira izključno po e-pošti ter na spletnih straneh. 

 

Kontakt: info@szm.si Spletne strani: www.sz-maribor.com 

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogoča: 
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