
Na Ravnah na Koroškem je v sobo-
to, 8. 10. 2016, potekalo tradicio-

nalno tekmovanje v krosu občinskih 
reprezentanc, ki je letos obeležilo ju-
bilejno ‒ 50. izvedbo. Organizatorja 
prireditve, Zveza športnih društev 
Ravne in Koroški atletski klub, sta 
progo speljala po grajskem parku, saj 
je kros po definiciji tek v naravi, tek 
po gozdnatih poteh, travi, zemlji. 

Na krosu je nastopilo 300 tekačev 
iz 12 slovenskih občin. V skupni ekipi 
Raven so nastopili tako atleti Koroške-
ga atletskega kluba kakor tudi Atlet-
skega kluba Slovenj Gradec. Združena 
ekipa obeh klubov je osvojila 5. mesto. 
Pred njo so se uvrstile ekipe Velenja, 
Celja, Novega mesta in Sevnice.

Med posamezniki sta bila najuspe-
šnejša Mitja Kordež, ki je v teku na 
1000 m (letnik 2001) osvojil zlato me-
daljo, in Tina Česnik, ki je enak rezul-
tat dosegla v teku na 2000 m (letnik 

1999). Medaljo je osvojil tudi Urban 
Prošt, ki se je v teku na 1000 m (letnik 
2004) uvrstil na 3. mesto. (MV)

Podrobnejši rezultati
• Mlajši pionirji A, letnik 2004, 1000 m

- Pošt Urban ‒ 3. mesto
- Nabernik Grega ‒ 22. mesto

• Mlajše pionirke A, letnik 2004, 1000 m
- Sekavčnik Lana ‒ 4. mesto
- Brezovnik Neža ‒ 10. mesto

• Mlajši pionirji B, letnik 2003, 1000 m
- Štern Nejc ‒ 11. mesto
- Ažnoh Miha ‒ 20. mesto

• Mlajše pionirke B, letnik 2003, 1000 m
- Sekavčnik Zala ‒ 5. mesto
- Navodnik Hana ‒ 11. mesto

• Starejši pionirji A, letnik 2002, 1000 m
- Beondič Jure ‒ 19. mesto
- Paskvan Enej ‒ 20. mesto

• Starejše pionirke A, letnik 2002, 
1000 m
- Kotnik Nika ‒ 4. mesto

- Smodiš Nika ‒ 17. mesto
• Starejši pionirji B, letnik 2001, 1000 m

- Kordež Mitja ‒ 1. mesto
• Starejše pionirke B, letnik 2001, 

1000 m
- Mlinar Ana ‒ 11. mesto
- Dretnik Urška ‒ odstopila (padec) 

• Mlajši mladinci, letnika 1999, 2000, 
2000 m
- Maček Tilen ‒ 10. mesto

• Mlajše mladinke, letnika 1999, 
2000, 1000 m
- Pisnik Veronika ‒ 9. mesto
- Verhovnik Lana ‒ 15. mesto

• Starejši mladinci, letnika 1997, 
1998, 3000 m
- Pogorevc Jaka ‒ 5. mesto
- Glavič Tine ‒ 7. mesto

• Starejše mladinke, letnika 1997, 
1998, 2000 m
- Časnik Tina ‒ 1. mesto

• Člani, letnik 1996 in starejši, 5000 m
- Grilc Tadej ‒ 5. mesto
- Mori Jože ‒ 14. mesto
- Grabec Janez ‒ 16. mesto

• Članice, letnik 1996 in starejše, 
3000 m
- Štekl Andreja ‒ 6. mesto
- Jeznik Natalija ‒ 12. mesto
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V Slovenj Gradcu je 2. 
oktobra potekala pri-

reditev Tek miru, še zadnji od treh 
množičnih športnih dogodkov, ki 
tradicionalno dopolnjujejo praznik 
naše občine. Letos je bil časovno 
umeščen kar dva tedna prej kot 
običajno, saj so organizatorji želeli 
prireditev zbližati z ostalima dogod-
koma, tj. kolesarjenjem okoli Uršlje 
in srečanjem športnih društev v pro-
jektu Slovenjgraška športna jesen. 

Tudi sicer je imela letošnja prireditev 
načrtovanih kar nekaj novosti. Že v 
uvodu je Danica Repas – inštrukto-
rica nordijske hoje – predstavila no-
rdijsko hojo. Kot novost smo v pro-
gram med tekaške discipline dodali 
tudi test hoje, pri katerem smo izme-
rili telesno zmogljivost udeležencev 
po prehojenih 2 kilometrih v tempu 
hitre hoje (kolikor kdo zmore) in po-
samezniku na podlagi rezultatov sve-

tovali ustrezno telesno dejavnost ter 
zdravju prijazno športno vadbo.

Kljub dobremu informiranju, pri 
katerem imajo zelo pomembno vlogo 
lokalne vzgojno- izobraževalne usta-
nove, ki si prizadevajo, da imajo otroci 
in mladi dovolj priložnosti za gibanje, 
je bila udeležba s strani osnovnošolcev 
in dijakov rekordno slaba. Predvsem je 
k temu prispevalo slabo vreme, deloma 
pa tudi birma, ki je potekala v cerkvi 
svete Elizabete na isti dan in »prevze-
la« kar nekaj potencialnih udeležencev 
uličnih tekov. Nekaj neustrašnih pa se je 
vendarle pojavilo na startu in zagnano 
preteklo 200-, 500- ali 1000-metrsko 
progo, na cilju pa so jih čakale majice, 
na katere smo letos natisnili nov logotip. 

Prvi trije tekmovalci v vsaki staro-
stni kategoriji so prejeli tudi medalje

Dobitniki zlatih medalj v svoji 
starostni kategoriji na uličnih tekih 
prireditve Tek miru 2016

Jan Baškovič, Neža Mori, Luka Ko-
sar, Neža Radej, Žiga Jurač, Tia 
Pangerc, Gal Golob, Špela Tratnik, 
Urban Prošt, Lana Sekavčnik, Urška 
Dretnik, Veronika Pisnik, Tilen Ma-
ček, Jaka Pogorevc

Dobitniki srebrnih medalj v svoji 
starostni kategoriji na uličnih tekih 
prireditve Tek miru 2016
Tian Koren, Urška Brezovnik, Vik 
Starič, Ema Pika Raj, Žiga Sukič, 
Urška Tratnik, Erik Kozjek, Tinkara 
Salmič, Mark Verčnik, Neža Brezov-
nik, Ana Mlinar, Marko Pavlekovič

Dobitniki bronastih medalj v svoji 
starostni kategoriji na uličnih tekih 
prireditve Tek miru 2016
Nejc Laznik, Baja Boršič, Aljaž Sle-
mnik, Nina Repnik, Gašper Popič, 
Neli Kogelnik, Lan Jenštrel, Gaja 
Korošec, David Saleznik, Sara Oder, 
Nika Smodiš

Cestni tek z boljšo udeležbo
V nasprotju z uličnimi teki se je ce-
stnega teka udeležilo več tekačev kot 
prejšnja leta. Kar 180 jih je bilo na star-
tu 5- oz. 10-kilometrske preizkušnje. 
Atletski klub Slovenj Gradec je poskr-
bel za certifikacijo proge, ki se zahteva 
za izvedbo tekmovanja državnega ran-
ga. Tako je letos na Teku miru ponovno 
potekalo tudi Prvenstvo Slovenije v ce-
stnem teku, reden gost naše prireditve 
pa je tudi Štajersko-koroški pokal. 

Na Prvenstvu Slovenije v cestnem 
teku sta med člani zmagala Jan Brešan 
(AD Kladivar Celje) ter Laura Stauber 
(AD Štajerska), med mlajšimi mladinci 
člana AK Velenje Teodor Majcenovič 
in Živa Bračič, v kategoriji starejših 
mladincev je zlato osvojil Jan Kokalj 
(AD Kladivar Celje), med starejšimi 
mladinkami pa članica domačega 
atletskega kluba in letošnja zlata matu-
rantka Gimnazije Slovenj Gradec Eva 
Zorman. K visoki udeležbi tekačev so 
poleg dobrih izkušenj z organizacijo 
teka v preteklih letih prispevale tudi 
denarne nagrade, ki jih je prejelo prvih 
6 absolutno uvrščenih žensk ter prav 
toliko prvouvrščenih moških. 

Letošnja prireditev Tek miru je bila 
skupaj z rekreativno tekaško vadbo, ki 
poteka v organizaciji Atletskega kluba 
Slovenj Gradec, del projekta Slovenija 
v gibanju 365, ki spodbuja gibanje in 
zdrav duh v zdravem telesu. Z vključi-
tvijo v projekt Športne unije Slovenije 
smo prispevali k zbiranju 1.000.000 
ur gibanja, ki bodo v sodelovanju s 
partnerji omogočile izvedbo poletnih 
športnih počitnic za socialno ogrožene 
otroke in podporo projektu botrstvo.

Celotna prireditev je potekala v 
duhu solidarnosti, saj je atletskemu 
klubu kot izvajalcu prireditve na po-
moč priskočilo veliko prostovoljnih 

društev in organizacij. Posebna zahva-
la gre Javnemu komunalnemu podjetju 
Slovenj Gradec za pomoč pri pripravi 
proge in prireditvenega prostora, gasil-
skemu društvu za pomoč pri varova-
nju na progi, civilni zaščiti za šotor, ki 
nas je vsaj malo obvaroval pred slabim 
vremenom, Zdravstvenemu domu Slo-
venj Gradec za popestritev programa z 
demonstracijo nordijske hoje in testom 
hoje, dijakom in dijakinjam Srednje 
zdravstvene šole Slovenj Gradec, čla-
nom Atletskega kluba Slovenj Gradec 
in Zboru atletskih sodnikov Koroške 
za pomoč pri organizaciji in izvedbi 
prireditve Tek miru. 

Nagrade za letošnji Tek miru so 
prispevali: Prva liga Velenje, Fizkul-
turnica, Estetska kirurgija Milošević, 
Trgovina Shamal Slovenj Gradec, 
Spar Slovenj Gradec ter Servis in za-
stopstvo Janez Pisnik. 

Žal zaradi vremena nismo povsem 
realizirali vseh aktivnosti in novo-
sti, ki smo jih načrtovali v progra-
mu Teka miru 2016. Verjamemo pa, 
da je »vsebina« dobra, zato jo bomo 
(upajoč na boljše vremenske pogoje) 
vključili v program za prihodnje leto.

Organizatorji in izvajalci prireditve 
Tek miru 2016

Tek miru 2016
Slovenjgraška športna jesen

Združena ekipa klubov
September je za upokojence Slove-

nije tudi mesec športa, saj takrat 
potekajo državna prvenstva v raz-
ličnih športnih panogah. Letos so si 
na državnem nivoju merile moči kar 
štiri slovenjgraške ekipe. 

V Ajdovščini so se pod vodstvom 
Ane Oprešnik borile balinarke Moj-
ca Levc, Zofija German, Jožica Barl in 
Anita Hodopisk. Veselje je bilo med 
njimi veliko, ko so med petnajstimi 
tekmovalnimi ekipami osvojile tretje 
mesto. 

Drugi so se na državno prvenstvo 
v Kamnik odpravili strelke in strelci, 
saj sta se obe ekipi na regijskem tek-
movanju uvrstili na prvo mesto. »Ker 
pa smo slovenjgraški strelci bili prvi 
v državi lansko leto, nas je letos za-
stopalo še DU Ravne na Koroškem, 
ki je zasedlo drugo mesto na pokra-
jinskem tekmovanju. Naše (slovenj-

graške, op. p.) vrste smo zastopali: 
Mihaela Sušec, Silva Dražič in Štefka 
Konečnik ter Lovearko Šajher, Oto 
Pok, Franc Kušter in jaz,« je povedal 
Stanislav Oblak. Čeprav je manjkala 
ena tekmovalka, je ženska ekipa osvo-
jila četrto mesto, moški so bili ekipno 
drugi. V posamezni konkurenci je 
bila Mihaela Sušec odlična druga. 

Nato so šle na tekmovanje v Pivko 
še kegljavke. Nastopile so Majda Re-
panšek, Zdenka Grobelnik, Slavica 
Slanič, Vida Konečnik, Pavla Garb 
in osvojile šesto mesto. V posame-
zni konkurenci je Zdenka Grobelnik 
zasedla odlično drugo mesto med 
oseminštiridesetimi sodelujočimi. 

Stanislav Oblak je še povedal, da je 
sicer res, da na tekmovanjih vsaka ekipa 
želi biti čim boljša, vendar jim tudi dru-
ženje nekaj pomeni, saj so upokojenci 
pač že v »rosnih« letih. (AP) 

Najponosnejše so balinarke
Upokojenci na državnih prvenstvih 

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

Tekmovanje v krosu

Ekipa balinark je osvojila tretje mesto v državi.

Od leve: Ema Pika Raj, Tjaša Radej, Nina 
Repnik.


