
12. in 13. novembra je v slove-
njgraški športni dvorani v 

organizaciji Judo kluba Acron Slovenj 
Gradec potekal 11. mednarodni turnir 
v judu Zavarovalnica Sava Koroška 
Open 2016. Mladi judoisti so v soboto 
nastopili v starostnih kategorijah do 14 
in do 18 let, v nedeljo pa do 16 in do 18 
let ekipno. Skupaj je bilo podeljenih 52 
kompletov medalj v posameznem ter 6 
kompletov v ekipnem delu tekmovanja.

Udeležba, ki je bila že zadnja leta 
zelo številčna in nas je presenečala, je 
bila v letošnjem letu nad vsemi priča-
kovanji. Skupno je na šestih tatamijih 
nastopilo rekordnih 1091 udeležencev, 
140 ekip, ki so v Slovenj Gradec pripo-
tovali iz kar 33 držav Afrike, Azije in 
Evrope, kar je absolutno največ v zgo-
dovini turnirja. Med ekipami so bile 

tudi državne selekcije Madžarske, Če-
ške, Avstrije, Kazahstana idr.

Največ tekmovalcev je nastopi-
lo v starostni kategoriji do 18 let, 
kjer smo zabeležili 447 udeležencev, 
med katerimi so bili tudi svetovni in 
evropski prvaki ter dobitniki medalj 
z velikih tekmovanj, kar je slovenj-
graški turnir Zavarovalnica Sava Ko-
roška Open po številu udeležencev in 
kvaliteti uvrstilo med najmočnejše 
evropske kadetske turnirje tega leta.

Vse dvoboje na turnirju in rezul-
tate je bilo oba dneva mogoče v živo 
spremljati preko live streama, kar je 
omogočilo številnim predstavnikom 
ekip in ostalim ljubiteljem juda širom 
sveta, ki niso prispeli v Slovenj Gra-
dec, direktno spremljanje dvobojev.

Na turnirju je nastopilo 24 predstav-

nikov Judo kluba Acron Slovenj Gradec, 
ki so osvojili šest odličij. V starostni ka-
tegoriji do 14 let se je Nace Pečnik med 
30 tekmovalci v kategoriji do 55 kg pov-
zpel na 2. mesto. V isti starostni katego-
riji je Neža Pečoler v kategoriji nad 63 
kg zasedla 3. mesto. V starostni katego-
riji do 16 let sta se na zmagovalni oder 
povzpeli Urška Bernard, ki je zmagala v 
kategoriji do 36 kg, ter Nuša Perovnik, 
ki si je priborila 2. mesto v kategoriji 
do 48 kg. Nuša je poskrbela še za eno 
medaljo v močni kadetski konkurenci, 
kjer je osvojila 3. mesto v isti težnostni 
kategoriji. V letošnjem letu na turnirju 
ni sodelovala najboljša slovenjgraška 
judoistka Zala Pečoler, lanskoletna 
zmagovalka in letošnja dobitnica bro-
nastega odličja s kadetskega evropske-
ga prvenstva, ki se v tem času mudi na 

pripravah na Japonskem.
Največ medalj je zbrala reprezen-

tanca Madžarske (6, 5, 8), ki se je tur-
nirja udeležila s 54 udeleženci, pred 
italijanskim Fitness Clubom Nuova 
Florida (5, 5, 5) s 37 udeleženci in na-
cionalno reprezentanco Kazahstana 
(4, 6, 5) prav tak s 37 udeleženci.

V ekipnem delu tekmovanja je pri 
puncah zmagala ekipa Srbije pred 
mešano ekipo Italije in Nizozemske 
ter ekipo Madžarske, pri fantih pa je 
bila najboljša ruska ekipa JC Edeweiss 
iz Groznega pred Madžarsko državno 
reprezentanco ter državno reprezen-
tanco Kazahstana na tretjem mestu.

Turnir je otvoril predsednik sloven-
skega olimpijskega komiteja g. Bogdan 
Gabrovec ob prisotnosti direktorja glav-
nega sponzorja kluba g. Sama Lampreta 

in direktorja JZ Spotur g. Tilna Klu-
glerja. V nedeljo je ekipni del turnirja 
otvoril ruski veleposlanik v Sloveniji dr. 
Doku Zavgajev, ki je v dvorani ostal vse 
do konca tekmovanja. 

Predstavniki kluba bi se zahvalili 
vsem sponzorjem, volonterjem, čla-
nom kluba in ostalim, ki so sodelovali 
in pomagali pri izvedbi turnirja. Za-
hvala tudi rokometnemu, košarkarske-
mu, atletskemu, alpinističnemu klubu, 
2. osnovni šoli ter Šolskemu centru Slo-
venj Gradec, ki so odstopili termine v 
dvorani, ter vsem ostalim, ki so kakor-
koli podprli izvedbo dogodka. 

Borut Marošek

Predstavniki kluba so v 40 letih prejeli:

• Na prvenstvih Slovenije: 652 odličij, 
od tega 193 naslovov prvaka Sloveni-
je, 179 drugih in 280 tretjih mest.

• Na prvenstvih Jugoslavije: 30 odličij, 
od tega 5 naslovov prvaka Jugoslavi-
je, 7 drugih in 18 tretjih mest.

• Na evropskih in svetovnih pokalih: 
64 uvrstitev med najboljših deset, od 
tega 23 devetih, 8 sedmih, 18 petih, 7 
tretjih, 2 drugi in 1 prvo mesto.

• Na velikih tekmovanjih, evropskih, 
svetovnih prvenstvih ter Olimpijskih 
dnevih evropske mladine (EYOF) so 
predstavniki kluba v uradnih staro-

stnih kategorijah zbrali 28 nastopov, 
od tega so osvojili 4 deveta, 1 sedmo, 
1 peto in 1 tretje mesto. 

V letošnjem letu je Zala Pečoler osvo-
jila prvo odličje z evropskih prvenstev, 
in sicer bron na kadetskem evropskem 
prvenstvu v Vanti na Finskem. 

Ob 40. obletnici so predstavniki 
kluba prvič v zgodovini članu pode-
lili naziv ‒ častni predsednik kluba, 
ki ga je prejel pionir judo športa v 
Slovenj Gradcu, dolgoletni uspešni 
trener ter funkcionar v klubu gospod 
Bogdan Gabrovec, sedaj predsednik 
slovenskega olimpijskega komiteja.

Borut Marošek

Športna dvorana Slovenj Gradec pokala po šivih
11. mednarodni turnir v judu Zavarovalnica Sava Koroška Open 2016
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Pomembni dosežki 
40 let Judo kluba Slovenj Gradec

Z leve: Častni predsednik Bogdan Gabrovec, nekdanji predsednik kluba Boris Pečoler in trenutni predsednik Borut Marošek

Nace Pečnik na 2. mestu na zmagovalnem odru

V letu 2016 mineva 40 let od začetkov delovanja judo športa v Slovenj Gradcu in na Koroškem. V tem ob-
dobju je 43 članom judo kluba, danes Acron Slovenj Gradec, uspelo pridobiti naziv mojster juda. Pred-

stavniki kluba so skozi štiri desetletja nastopili na številnih prvenstvih Slovenije in nekdanje Jugoslavije, na evropskih in 
svetovnih pokalih ter prvenstvih, od koder so se domov vrnili s številnimi odličji. 



Nekaj lanskih članic Odbojkar-
skega kluba Slovenj Gradec je 

združilo moči s članicami Ženskega 
kluba Mislinja, ki igrajo v prvi ligi. 
Slovenjgradčani v prihodnosti na 
tekmah načrtujejo boljše rezultate 
domačih selekcij. 

Začetek odbojkarskega kluba v Slo-
venj Gradcu sega v letu 2005, ko je 
bilo ustanovljeno tudi društvo. Prva 
generacija članic je leto dni igrala v 
ŽOK Mislinja, nato pa so Slovenj-
gradčani šli svojo pot. Največji uspeh 
te generacije je bilo 2. mesto na dr-
žavnem prvenstvu kadetinj.

Pred dvema letoma so članice slo-
venjgraškega kluba igrale v prvi dr-
žavni ligi, kjer so se obdržale eno leto. 
»Bili smo zelo blizu obstanka v ligi, 
vendar nam je na koncu zmanjkalo 
malo športne sreče. Problem je, da 
gre po srednji šoli večina igralk štu-
dirat in s tem jih izgubimo za nekaj 
let,« je povedal Darko Žugelj, predse-
dnik Športnega društva Odbojkarski 
klub Slovenj Gradec (OK SG). 

Letos so se v klubu dogovorili za 
sodelovanje z Ženskim odbojkar-
skem klubom Mislinja tako na stro-
kovnem, trenerskem in igralskem 
nivoju. Žugelj dodaja, da je združiti 
moči neizogibno, če želijo imeti na 
Koroškem v odbojki stabilno prvoli-
gaško žensko ekipo. Izkušnje so slo-
venjgraškemu klubu namreč pokaza-
le, da je za obstoj v prvi ligi potrebno 
sodelovanje tudi ostalih odbojkar-
skih klubov s Koroške, saj je potreb-
no imeti dovolj kakovostnih igralk. 
»Njihove (mislinjske, op. p.) članice 
so se uvrstile v prvo ligo. Naših šest 
lanskoletnih igralk trenutno trenira 
in igra v ekipi Mislinje, ena je presto-
pila v ŽOK Puconce, še ena pa v For-
mis Miklavž,« je še povedal Žugelj. 

V OK SG letos deluje 7 selekcij. Eki-
pa članic A, ki so še lani igrale v tretji 
ligi, letos igra v drugi ligi ‒ vzhod. 
Ekipa mlajših članic igra v tretji ligi ‒ 
vzhod. V klubu dela skupaj 6 trener-
jev. Zastavili so si cilj ostati v drugi 
ligi in po Žugljevih besedah mlade 
igralke na težkih tekmah tudi prido-
bivajo znanje in izkušnje. Pripravljajo 
pa ekipo za dvig domače odbojke v 
prihodnosti. Na državnih prvenstvih 
tekmujejo tudi z ekipami mladink, 
kadetinj, starejših deklic, tekmujeta 
tudi ekipi v mali in mini odbojki. 

»Zaradi bližine Avstrije se mno-
go trenerjev raje odloči za delo prek 

meje, kjer je celo za manj ur treningov 
plačilo boljše kot pri nas. Tako smo v 
našem klubu izgubili nekaj trenerjev. 
Ta problem želimo rešiti z usposablja-
njem za trenerje naše nekdanje igralke 
iz društva in s sodelovanjem trenerjev 
iz Mislinje. Letos septembra smo na 
ta način dobili dve novi trenerki, ena 
je prišla z Mute, druga pa je Slovenj-
gradčanka, ki je igrala v našem klubu. 
S kakovostnim strokovnim delom 
želimo v prihodnje dosegati še večje 
uspehe, zato imamo namen usposa-
bljati dodatne trenerje,« še dodaja Žu-
gelj, ki pojasni tudi, da so lani njiho-
ve članice v drugi ligi osvojile drugo 
mesto, mladinke so bile šeste v državi, 
starejše deklice pa sedme. Izpostavlja 
tudi ekipo deklic v mali odbojki (roje-
ne leta 2004), saj bi letos na državnem 

prvenstvu lahko dosegle lep uspeh, na 
primer uvrstitev med 8 najboljših med 
približno 65 ekipami v ligi. 

Od začetka oktobra potekajo liga-
ška tekmovanja in vse ekipe slovenj-
graškega odbojkarskega kluba imajo 
cilj obstati v ligah, kjer trenutno so. 
»Ker smo pomladili ekipe, letos ne 
bomo dosegali lanskoletnih rezul-
tatov, vendar v bodoče pričakujemo 
boljše,« je še povedal Darko Žugelj. 19. 
novembra pa so se začela tekmovanja 
najmlajših selekcij v mini odbojki, ki 
jo igrajo otroci, stari 10 let ali mlajši. 

V letu 2015 je ekipa Športnega dru-
štva Odbojkarski klub Slovenj Gradec 
prejela plaketo za tekmovalne uspehe 
v mladinski konkurenci, ki jo je pode-
lila Športna zveza Slovenj Gradec. 

Ajda Prislan 

V okviru 21. Volkswagen Ljubljan-
skega maratona je potekalo tudi 

Prvenstvo Slovenije v polmaratonu. 
Odlično ga je odtekla Eva Zorman, 
ki je s časom 1.23:59 zmagala v ka-
tegoriji mladink, absolutno pa se je 
uvrstila na 5. mesto.

V konkurenci moških, kar 4407 
jih je bilo na štartu polmaratona, 
se je Tadej Grilc, sicer trener mlaj-
ših selekcij Atletskega kluba Slovenj 

Gradec, uvrstil na 11. mesto (1.14:01). 
V konkurenci 2898 tekmovalk sta 
se zelo visoko uvrstili Andreja Štekl 
in Irena Šmid. Andreja je s časom 
1.35:35 v cilj pritekla kot 42., Irena pa 
kot 44. s časom 1.35:39.

Čestitke tudi Kazimiri Lužnik, ča-
stni gostji Ljubljanskega maratona, ki 
je 21 km pretekla kot najstarejša ude-
leženka. (MV)
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Atletska zveza Sloveni-
je je na prireditvi Naj 

atlet, ki je potekala v Zdravilišču 
Radenci 12. novembra, nagradila 

najuspešnejše atlete ter ostale pred-
stavnike slovenske atletike, ki so 
zaznamovali atletski vsakdan v letu 
2016. O najboljših je odločalo glaso-

vanje s tradicionalno anketo Atletske 
zveze Slovenije, v kateri so sodelovali 
predstavniki atletskih klubov, dru-
štev, medijev in organov atletske zve-
ze, vrstni red pa je potrdila Komisija 
za nagrade in priznanja AZS.

Mitja Kordež se je med naj atle-
te 2016 uvrstil z izjemnimi dosežki 
na posamičnih atletskih prvenstvih, 
kjer je postal državni prvak v kar 
petih disciplinah: 60 m v dvora-
ni, 200 m, 100 m, 300 m, daljina. 
Uspešno je nastopil na peteroboju 
pionirskih reprezentanc v Brixiji in 
postavil dva nova državna rekorda, 
in sicer v teku na 60 m v dvorani in 
teku na 200 m.

Nagrade so prejeli najboljši trije 
atleti pretekle sezone v petih staro-
stnih kategorijah (pionirji, mlajši 
mladinci, starejši mladinci, mlajši 
člani, člani) ter trenerji najuspešnej-
ših atletov. Med trenerji je bil nagra-
jen tudi Uroš Verhovnik. (MV)

Mitja Kordež naj atlet 2016 
v kategoriji pionirjev

Atletska zveza Slovenije

Eva Zorman 
državna prvakinja

V organizaciji Olimpijskega ko-
miteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez je konec oktobra po-
tekal mladinski olimpijski kamp, ki 
je namenjen mladim perspektivnim 
športnikom, kandidatom za OFEM 
(Olimpijski festival evropske mla-
dine), in njihovim trenerjem. Olim-
pijski festival evropske mladine je 
projekt, ki se izvaja pod okriljem 
evropskih olimpijskih komitejev in 
predstavlja največji športni dogodek 
za mlade športnike, stare med 15 in 
18 let, saj na njem sodeluje 50 evrop-
skih držav.

Program tridnevnega kampa, ki 
ga je OKS ‒ ZDZ pripravil v sodelova-
nju z nacionalnimi panožnimi špor-
tnimi zvezami, je poleg intenzivnih 
treningov vključeval še vrsto vsebin, 
pomembnih za razvoj mlade športne 
osebnosti.

V tokratnem terminu je bilo v pri-
prave vključenih 5 športnih panog: 
kolesarjenje, gimnastika, plavanje, 
tenis in atletika. V okviru slednje sta 

bila povabljena tudi naš atlet Mitja 
Kordež in trener Uroš Verhovnik.

Športniki so imeli precej natrpan 
urnik, ki je poleg treningov s trener-
ji po posameznih športnih panogah 
vključeval še kondicijski trening, 
TMG meritve in merjenje telesne se-
stave (vključno s hidracijo), psiholo-
ške priprave ter predavanja s področij 
fizioterapije in poškodb v športu ter 
športne prehrane. Vključeni so bili 
v delavnice o javnem nastopanju in 
se spoznali z vrhunskim športnikom 
olimpijcem, deskarjem na snegu Ti-
mom Kevinom Ravnjakom.

Ker je bil namen kampa tudi kre-
pitev povezanosti med vsemi kan-
didati in razvijanje ekipnega 'duha' 
reprezentance, ki bo naslednje leto 
nastopila na OFEM v mestu Győr na 
Madžarskem, so bili mladi športniki 
vključeni tudi v team building. Zadnji 
dan so obiskali Slovenski olimpijski 
izobraževalni center in si ogledali slo-
venski olimpijski muzej.

(MV)

Treningi in povezovanje
Mladinski olimpijski kamp

Prvenstvo Slovenije v polmaratonu

Andreja Štekl (levo) in Eva Zorman (desno)

Mladinke, ki igrajo v tretji ligi.

Uroš Verhovnik (levo) in Mitja Kordež

Želijo obstati v ligah, kjer trenutno so
Odbojka

Članska ekipa OK SG, ki igra v drugi ligi ‒ vzhod.
Slovenj Gradec velja za eno najbolj rokometnih mest pri nas. To dokazuje 

tudi zelo dober obisk prvoligaških tekem, saj so tribune na tekmah v Špor-
tni dvorani Slovenj Gradec v večini primerov polne. Na to so v slovenjgraškem 
klubu zelo ponosni in hkrati hvaležni svojim navijačem za njihovo podporo. 
Zavedajo se, da bi bilo brez njihove pomoči v boju za obstanek med prvoligaši 
bistveno težje. Tudi igralci v en glas poudarjajo, da jim navijači s svojo energijo 
pomagajo, da se lahko na igrišču borijo do zadnjega atoma moči. Verjamejo, 
da bodo z njihovo pomočjo uspeli doseči zastavljen cilj, to je obstanek med pr-
voligaši. Vabijo jih, da jim še zadnjič v letošnjem koledarskem letu priskočijo 
na pomoč v soboto, 10. decembra, ko bodo gostili Maribor.   (MN)

Najboljši navijači 
v Sloveniji


