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MARIBORSKI MESTNI TEK  

V začetku septembra so bile ulice našega mesta tekaško obarvane. Športna zveza Maribor 

je organizirala že drugo leto zapored Mariborski mestni tek in Festival mariborskega športa. 

Teklo je več kot 2000 tekačev, letos smo pripravili tudi Fridin otroški tek. Na tem mestu 

velika zahvala Mestni občini Maribor ter sponzorjem in partnerjem brez katerih ne gre. 
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Taekwondo-isti v Dublinu do treh medalj 

 

Tekmovalci KBV RPOFICIOGROUP HWARANGA 

in reprezentanti tae-kwon-do zveze so se 

prejšnji teden udeležili svetovnega prvenstva 

v  ITF tae-kwon-doju, ki je potekalo v Dublinu 

na Irskem. 

Čudovito vzdušje, ki so ga naši športniki gojili 

vse od odhoda od doma, so vzdrževali vse do 

konca in niti prihajajoči orkan, ki jih je skoraj 

zadržal na irskih tleh v njih ni ugasnil goreče 

tekmovalnosti. 

Domov so se vrnili s treni medaljami – 1 x 

3.mesto (Timotej Zavec, junior, I.dan, -50kg, 

borbe), 1 x 3.mesto (Urška Gazvoda, senior, 

I.dan, -62kg, borbe) in 1 x 2.mesto (Sven Hojs, 

junior, II.dan, borbe). 

Ostali udeleženci: Janin Žnuderl, Alen 

Preložnik, Domen Kugl, Nejc Gazvoda, Urša 

Terdin, Žiga Zagoranski so pokazali vrhunske 

borbe, žal pa so bili v boju za medaljo 

premagani. 

 

 
 

Megaenergija uspešna na Barcolani 

Jadralni klub Skipper Maribor je s svojo 

jadrnico Megaenergija na rekordni Barcolani z 

2101 udeleženo jadrnico zasedla odlično 16. 

mesto, kar je ponovitev njene lanske, tretje 

najboljše uvrstitve v absolutni konkurenci na 

tej sloviti tržaški regati. V 1. dolžinskem razredu 

je posadka Megaenergije še izboljšala lansko 

uvrstitev in zaostala le za italijansko Magio. 

Uspeh je še toliko večji, saj so fantje fantastičen 

rezultat dosegli v pogojih, ki so mnogo bolj 

pisani na kožo številnim daljšim in pa tudi 

težjim jadrnicam. 

 
Za krmilom Megaenergije je bil, tako kot 

večinoma v jesenskem delu sezone, Matjaž 

France. 

 

''Favoritke'' uspešne v Salzburgu 

Novo tekmovalno sezono 2017/18 so 

tekmovalke ŠK Favorit začele v tujini. Že drugo 

leto zapored ''favoritke'' zastopajo klub in 

barve Slovenije na mednarodnem turnirju Sissi 

Cup v Avstriji. Tako kot lani , se tudi letos 

vračajo iz Salzburga s kolajnami in veliko 

motivacije za prihodnost. To leto se je 

tekmovanja udeležilo 250 deklet iz Nemčije, 

Bolgarije, Estonije, Luksemburga, Švice, 

Slovaške, Slovenije, Češke in Avstrije. 

 
V kategoriji 2009 A je Elli Cof v skupnem 

tekmovanju osvojila 3.mest, v vaji s kolebnico 

pa je bila nepremagljiva.  V kategoriji 2007 A je 

Asja Pučnik v mnogoboju zasedla drugo mesto, 

v vaji s kolebnico pa je zmagala.  

Prvič se je z rekvizitom predstavila skupinska 

sestava deklic (Lana Robič, Asja Pučnik, Zara 

Povoden, Taša Jagodič in Lilit Glavan Čander). 
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V kategoriji Jugend WKKL B (2005-2011) je 

ekipa Favorit-a osvojila 1.mesto, 2.mesto so 

osvojile Rhythmo - cats iz Luxembourga in 

3.mesto za domačinke TGUS.  

Uspešna sezona za Konjeniški klub Karlo 

Konjeniški klub Karlo je že vrsto let eden izmed 

uspešnejših konjeniških klubov v okolici 

Maribora in tudi v Sloveniji. Že v lanski 

tekmovalni sezoni so se lahko pohvalili z 

odličnimi rezultati na državnem in 

mednarodnem nivoju.  V sezoni 2017 pa so se 

klubu pridružili novi, mladi tekmovalci, ki v 

klubu uživajo v družbi konj, se izobražujejo, 

trenirajo in tako z udeležbo na tekmovanjih 

dosegajo najboljše rezultate.  

V sezoni 2017 je tekmovalo kar 17 

tekmovalcev, 11 od tega jih redno trenira na 

sedežu Konjeniškega kluba Karlo v Mariboru. 

Velja omeniti predsednika in trenerja kluba, 

Mihaela Kovačiča, ki je svojega konja Flying 

Paula celotno sezono držal v odlični formi ter 

dosegel laskav naslov pokalnega zmagovalca 

letošnje sezone v najzahtevnejši kategoriji 

ČLANI. 9 jahačev se je tudi udeležilo državnega 

prvenstva v preskakovanju ovir v Konjeniškem 

centru Celje.   

V kategoriji MLAJŠI MLADINCI si je četrto mesto 

delila lanska podprvakinja Nika Gačnik, ki je 

prav tako postala letošnja pokalna zmagovalka 

v omenjeni kategoriji. V tej kategoriji so dekleta 

dosegle tudi odlično drugo mesto v ekipnem 

tekmovanju. Ekipo so sestavljale Nika Gačnik, 

Živa Potisk in Ema Krpič.  

 
V kategoriji MLADINCI je Neja Bevc dosegla 

odlično tretje mesto. Državnega prvenstva se je 

udeležila tudi mladinka Tara Miller, ki pa zaradi 

težav s konjem državnega prvenstva ni končala 

uspešno.  V kategoriji AMATERJI, ki je po številu 

jahačev najbolj močna kategorija na državnem 

prvenstvu, sta se uspešno borile Taja Kukolj in 

Lori Modrijan ter na koncu zasedle več kot 

odlično ekipno drugo mesto. Druga 

individualno pa je bila na koncu tudi Lori 

Modrijan. Taja Kukolj v finalu ni nastopila. V 

pokalu Slovenije v omenjeni kategoriji je Lori 

Modrijan zasedla tretje mesto. V kategoriji 

ČLANI sta klub zastopala dva tekmovalca in 

sicer Mihael Kovačič, ki je zasedel osmo mesto 

ter Andrej Kučer, ki je državno prvenstvo zaradi 

nezgode končal že prvi dan tekmovanja.  

 

Pia Drobne, svetovna prvakinja v 

kategoriji U15 

 

Slovenska Ju-jitsu reprezentanca se je med 

22.9.2017 in 24.9.2017 udeležila svetovnega 

prvenstva U15 in Balkan Open v Podgorici. Na 

tekmovanju (svetovno prvenstvo) sta nastopili 

Pia Drobne v kategoriji - 63 kg in Štelcar Tara v 

kategoriji - 57 kg, ter Drobne Dejan, kadeti + 81 

kg in Kraševec Maj, kadeti - 66 kg (Balkan 

open). Vsi člani JJK ADK Maribor. 

Tara in Pia sta nastopili že v petek, prvi dan 

tekmovanja, ter osvojili odlične rezultate. Tara 

je v predkrogu izgubila po dveh podaljških z 

kasnejšo finalistko Rusinjo, nato premagala 

Poljakinjo in izgubila z Grkinjo. Osvojila je 

končno sedmo mesto. Pia je bila v predkrogu 

prosta, nato premagala Rusinjo in še drugo 

Rusinjo, ter se uvrstila v finale. V finalu je 

premagala Grkinjo in osvojila naslov svetovne 

prvakinje v svoji kategoriji. 
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Tekači tretji na 51. Krosu občinskih 

reprezentanc 

 

V soboto, 14.10.2017 se je ekipa mariborskih 

športnikov udeležila 51. Krosa občinskih 

reprezentanc v Ravnah na Koroškem. Ekipa je 

bila v celoti sestavljena iz atletov Atletskega 

društva Štajerska Maribor. Tekmovali so v 

starostnih kategorijah 2005 in starejši. Atleti so 

dosegli kar devet posamičnih uvrstitev med 

prvih šest, v ekipnih razvrstitvah po kategorijah 

pa je bilo kar osem ekip med prvimi tremi. Na 

koncu je Maribor zasedel odlično tretje mesto 

za Celjem in Velenjem. 

 

 

Mariborsko-ljubljanski obračun v Lukni 

 

Po slabih dveh letih bomo ponovno priča 

rokometnemu obračunu dveh največjih 

slovenskih mest. V Maribor, tokrat v Ljudski vrt 

v Dvorano Lukna, namreč prihaja ljubljanski 

Slovan, ki je po enem letu igranja v 1. B ligi to 

sezono ponovno v prvoligaški druščini. Dvoboju 

med mariborskim Branikom in ljubljanskim 

Slovanom smo v Mariboru na zadnje bili priča 

decembru leta 2015, ko so v Taboru slavili 

vijoličasti rokometaši. Tokrat bodo Ljubljančani 

na čelu z nekdanjima članoma RK Maribor 

Branik, trenerjem Bojanom Čotarjem in 

igralcem Dušanom Fidelom, preizkusili parket 

Dvorane Lukna v Ljudskem vrtu, kjer so 

nogometni »derbiji« dveh največjih slovenskih 

mest bolj cenjeni. Kljub temu pa ne gre 

zamuditi tudi rokometnega obračuna, ki bo 

zaradi velike izenačenosti v uvodnih krogih 

prvenstva zagotovo še kako zanimiv. 

»Praktično vsaka prvoligaška tekma v tej sezoni 

je poglavje zase. Po rezultatih sodeč bo 

potrebno na vsaki tekmi vložiti 100-odstotkov 

ali celo kakšnega več, da bi prišel do zmage. 

Tako bomo tudi mi na tem srečanju od začetka 

šli na polno, saj le na tak način lahko pridemo 

do obeh točk. Morda bo naboj zaradi obračuna 

največjih slovenskih  mest malo večji, a mislim 

da ta ne bo odločilen. Verjamem, da smo se iz 

zadnjega poraza v Trebnjem naučili nekaj 

novega in bomo tokrat to spremenili ter naredili 

vse, da pridemo do nove zmage.« je dejal 

Ajdovec v vijoličastem dresu Andraž Kete, sam 

član Slovana v obdobju med 2011 in 

2015.Srečanje med RK Maribor Branik in RD LL 

Grosist Slovan se bo v nedeljo 22. oktobra v 

Dvorani Lukna v Ljudskem vrtu pričelo ob 17. 

uri. 

 
Foto: Boštjan Selinšek 
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ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.szm.si 

Tel: 02/2300-480 

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.szm.si 

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

     


