
Judo zveza Slovenije dvakrat letno 
prireja polaganje izpitov za prido-

bitev višjih pasov, za državne rjave in 
mojstrske pasove, letos poleti je bilo to 
dogajanje v Izoli dva dni za državnim 
prvenstvom. Ekipa JK Acron Slovenj 
Gradec se je udeležila dveh pripra-
vljalnih treningov za izpite, ki so po-
tekali 10. avgusta. 

Izpit za rjavi pas ─ 1. kyu sta opravila 
Andrej Yankovskyy in Rok Pogorevc. 

Nato so na vrsto prišli kandidati za moj-
strske pasove. Črni pas ─ 1. DAN so si z 
odličnim prikazom petnajstih judo teh-
nik levo in desno prislužili kar štirje čla-
ni JK Acron, in sicer Vinko Prevolšek, 
Lovro Seitl, Laura Božič in Anja Ognja-
novič. S tem se je število nosilcev moj-
strskih pasov v JK Acron Slovenj Gradec 
povzpelo na 43, kar pomeni, da so v šti-
ridesetih letih delovanja kluba pridobili 
povprečno en mojstrski pas letno. (AP)
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Tudi v Izoli na državnem prvenstvu 
v judo katah so nastopili judoistke 

in judoisti JK Acron Slovenj Gradec. 
»Kot vsako leto sta svojo maksimalno 
pripravljenost pokazala brata Robi in 
David Mesarič, oba mojstra juda 4. 
DAN. Potrdila sta, da sta že tretje leto 

zapored v državi nepremagljiva,« pri-
poveduje njun trener Ruslan Yanko-
vskyy, saj sta brata Mesarič letos zma-
gala v vseh katah od 1. do 4. DAN-a. 

Ob tem je Robert povedal: »Ko gre-
va z bratom na državno prvenstvo, 
na tekmo v kati, nama ni cilj ravno 

zmagati, pač pa videti, kako dobro sva 
sposobna kato izvesti, torej tekmuje-
va sama s sabo. Preverjava se, ali sva 
sposobna v desetih minutah, kolikor 
kata traja, biti maksimalno skoncen-
trirana, zbrana, in to je tudi neke vr-
ste mentalni trening, ne samo trening 
tehnike. Na tekmi je potrebno še toli-
ko več zbranosti, da prideš do medalje, 
do prvega mesta. 

Cilj v našem klubu oziroma moj 
cilj je, da kato predstavim na način, 
da jo bodo mladi radi izvajali. Kata in 
borba se namreč dopolnjujeta, v kati 
vadimo pravilno izvedbo tehnike, se 
učimo principov, ki stojijo za tehni-
kami, tako da jih lahko potem v borbi 
maksimalno uporabimo«. 

Letos sta na državnem prvenstvu 
v judo katah v Izoli prvič nastopila 
tudi dva para učencev bratov Mesarič 
in pokazala dobro znanje v izvajanju 
kat, in sicer Vinko Prevolšek in Lovro 
Seitl, ki sta osvojila 2. mesto, ter Anja 
Ognjanovič in Laura Božič, ki sta sto-
pili na 3. stopničko. (AP)

V Sloveniji je le šest od 
petdesetih judo klu-

bov, ki imajo medalje z evropskih 
ali svetovnih prvenstev. Med njimi 
je tudi slovenjgraški, ki je z bronom 
Zale Pečoler dobil prvo medaljo z 
velikih tekmovanj v 40 letih delo-
vanja kluba. Prav letos namreč Judo 
klub Acron Slovenj Gradec praznu-
je 40. obletnico. 

V finskem mestu Vantaa v predme-
stju Helsinkov sta v začetku julija na 
evropskem prvenstvu v judu za ka-
detinje in kadete v konkurenci 421 
tekmovalcev iz 41 držav slovenske 
barve branila dva predstavnika Judo 
kluba (JK) Acron Slovenj Gradec, 
Vinko Prevolšek v kategoriji do 50 kg 
in Zala Pečoler v kategoriji do 70 kg.

»Prvi dan tekmovanja je na tata-

mi stopil Vinko, ki je letos že opozo-
ril nase z osvojenim tretjim mestom 
na kadetskem evropskem pokalu v 
Zagrebu. Tokrat je v uvodni borbi 
kljub začetnemu vodstvu po lastni 
napaki moral priznati premoč tur-
škemu predstavniku in tako končal 
s tekmovanjem,« opisuje Prevolškov 
nastop na Finskem Borut Marošek.

Zala Pečoler, ki je v letošnjem letu 

že slavila zmago na evropskem kadet-
skem pokalu v Zagrebu, je bila v Van-
tai v prvem krogu prosta. »V drugem 
krogu je z eno izmed lepših nožnih 
tehnik na prvenstvu spravila na hrbet 
predstavnico Hrvaške, v tretjem pa je 
s prednostjo kazni premagala pred-
stavnico Velike Britanije. V polfinalu 
jo je pričakala predstavnica Rusije, 
kasnejša zmagovalka. Po izteku časa 
sta bili na semaforju dve kazni v ko-
rist Rusinje. Tako je Zalo v finalnem 
bloku čakala borba za tretje mesto, 
kjer pa je ponovno pokazala vso svojo 
kvaliteto, saj je predčasno, z ipponom 
ugnala predstavnico Španije ter se z 
osvojenim 3. mestom veselila uvrsti-

tve na zmagovalni oder,« še pove Bo-
rut Marošek in doda, da se je s tem 
Zala vpisala tudi na seznam najboljših 
kadetinj stare celine. 

Po uspešnem nastopu na kadet-
skem evropskem prvenstvu na Fin-
skem je selektor slovenske judo re-
prezentance dal Zali priložnost, da 
svoje moči pomeri tudi v mladinski 
konkurenci, na evropskem mladin-
skem prvenstvu v Malagi v Španiji od 
16. do 18. septembra. Nastopila je z od 
nje starejšimi in zato izkušenejšimi 
tekmovalkami, vendar je imela zaradi 
svoje pripravljenosti vse možnosti do-
bro se izkazati. Od malih nog je njen 
trener Ruslan Yankovskyy, ki poudar-
ja, da navaja otroke že od najmlajših 
let k vztrajnosti in potrpežljivosti. 
»Vsak športnik se mora zavedati, da 
mora biti samodiscipliniran. Tudi pri 
Zali se vsi njeni dosežki gradijo na 
vztrajnosti, potrpežljivosti in samodi-
sciplini. A dodajam, da za medalje ni-
sta zaslužna samo športnik in njegov 
trener, pač pa tudi celoten kolektiv 
kluba, to so judoisti, manjši sponzorji, 
starši, športni terapevti in ostali lju-
bitelji juda, k vsak s svojim odnosom 
prispeva k razvoju te borilne veščine,« 
pojasnjuje Yankovskyy in spomni na 
besede ustanovitelja juda Jigoro Kana, 
ki se glasijo, da je »lepo, če judoist po-
stane prvak in velik športnik, toda če 
ne postane koristen in spoštovan člo-
vek, se od juda ni naučil ničesar«. (AP)

Kadetinja Zala Pečoler 
tretja v Evropi

Slovenjgraški judo s prvo evropsko medaljo 

Zala Pečoler, dobitnica bronaste medalje na evropskem kadetskem prvenstvu 2016

Novi nosilci mojstrskih pasov: z leve Lovro Seitl, Vinko Prevolšek, Laura Božič in 
Anja Ognjanovič

Zala Pečoler med borbo 

Letošnjih tradicionalnih priprav 
na Hrvaškem, to je mednarodne-

ga judo kampa v Crikvenici (orga-
nizatorji so člani JK Acron Slovenj 
Gradec, Muta in Dravograd), se je 
udeležilo več kot 400 športnikov iz 
18 držav. Na turnirju v judo katah, 
ki pomeni zaključek desetdnevnega 
srečanja, sta v kategoriji Nage-no-
-kata (Tachi-waza) nastopili tudi 
Laura Božič in Nuša Perovnik iz JK 
Acron Slovenj Gradec, ki sta žirijo 
najbolj prepričali z izvedbo prvih 
treh serij Nage-no-kate in osvojili 
zlato odličje.

Glavni trener Evgeny Lvov iz Ru-
sije je skupaj z ostalimi trenerji pri-

kazal kar nekaj novih tehnik. Po še 
zadnjih treh borbenih treningih se 
je začel seminar v judo katah, ki ga 
je vodil Piero Comino, strokovnjak 
Mednarodne judo zveze za kate. So-
delovalo je okoli 25 parov, ki so va-
dili predvsem Nage-no-kato (tehnike 
metov) in Katame-no-kato (tehnike 
kontrole v parterju). 

Deset dni v kampu v Crikvenici 
je preživelo tudi 20 mladih judoistov 
iz JK Acron Slovenj Gradec, ki so, po 
besedah organizatorjev, imeli odlič-
no priložnost razviti svoj judo in se 
pomeriti z veliko dobrimi borci iz vse 
Evrope. 

Ajda Prislan 

Evropski pokali in prvenstva Ime in priimek Mesto Kategorija

Evropski pokal kadeti − Follonica, ITA Zala Pečoler

Vinko Prevolšek

5.

9.

do 70 kg

Evropski pokal kadeti − Zagreb, CRO Zala Pečoler

Vinko Prevolšek

1.

3.

do 70 kg

Evropski pokal kadeti − Teplice, CZE Zala Pečoler 5. do 70 kg

Evropski pokal mladinci − Lignano, ITA Zala Pečoler 9. do 70 kg

Evropski pokal kadeti − Bielsko-Biala, POL Vinko Prevolšek 9. do 50 kg

Evropsko prvenstvo kadeti − Vantaa, FIN Zala Pečoler 3. do 70 kg

Državno prvenstvo v judo katah

Izpiti za pasove

Priprave v Crikvenici Vpis v Judo klub Acron 
Slovenj Gradec
(v začetne in nadaljevalne pro-
grame juda, sezona 2016/2017)

Judo klub Acron Slovenj Gradec, 
Judo klub Acron Dravograd, 
Judo klub Acron Muta 

www.judo-koroska.com, 
judokoroska@gmail.com

Novi član se vpiše tako, da izpol-
njeno prijavnico pri prvi vadbi 
izroči trenerju, pri katerem dobi 
tudi nadaljnje informacije o izva-
janju programa. 
Trenerji: Ruslan Yankovskyy, 
Stojan Železnik, Robert Mesarič, 
Borut Marošek.

Anja in Laura, Vinko in Lovro ter David in Robert 

11. mednarodni judo turnir 
Koroška open 2016
JK Acron Slovenj Gradec prireja 11. mednarodni judo turnir Ko-
roška open 2016 za U14, U16 in U18. 12. in 13. novembra se ga 
bo v Športni dvorani Slovenj Gradec udeležilo 1000 judoistk in 
judoistov iz 30 držav. 13. novembra bo tudi 3. Turpal-Ali Kadyrov 
memorial za kadete. 

Od 14. do 16. novembra bo potekal trening kamp z več kot 300 
udeleženci. 



Janjina kariera se blisko-
vito vzpenja, večkratna 

mladinska evropska in svetovna pr-
vakinja je že na svojem prvem član-
skem prvenstvu posegla najvišje. 
Njena forma se iz leta v leto stopnjuje 
in upa, da se bo tako nadaljevalo.

Komaj 17-letna Šmarčanka Janja Gar-
nbret, članica Šaleškega alpinističnega 
odseka in lanska članska evropska pod-
prvakinja, je postala druga najmlajša 
svetovna prvakinja v zgodovini špor-
tnega plezanja. Na svetovnem prven-
stvu v težavnosti v Parizu, ki je potekalo 
od 14. do 19. septembra, je v finalni sme-

ri prišla do vrha in tako osvojila drugo 
slovensko zlato kolajno na članskih sve-
tovnih prvenstvih. »In to v vrhunskem 
slogu, saj je bila vodilna po kvalifikaci-
jah, najboljša v polfinalu, finalno smer 
pa je okronala z vrhom, dvignjeno pe-
stjo in nasmehom do ušes,« je iz Pariza 
sporočila predstavnica za odnose z jav-
nostmi Planinske zveze Slovenije. 

Ko se je 19. septembra vrnila iz 
Francije, je Janja Garnbret spregovorila 
o tekmi svetovnega prvenstva v težav-
nostnem plezanju. 

Janja, bi povedala, kakšne občutke si 
imela na tekmi? 

 Na svetovno prvenstvo sem šla popol-
noma brez pričakovanj, brez pritiska 
medijev in brez kakšnega koli obre-
menjevanja, da me moja pričakovanja 
ne bi pokopala, kot so me v Imstu in 
Arcu. Odločila sem se, da bom samo 
plezala in dala vse od sebe, rezultat pa 
bo, kakršen pač bo. 

Prvenstvo je bilo odlično organizi-
rano, vzdušje v dvorani je bilo never-
jetno, smeri so bile odlične, dogajalo 
pa se je po mojem mnenju na najpri-
mernejšem prostoru, kar je mogoče, 
to je v dvorani Bercy.

Sicer nisi bila najmlajša tekmovalka, 
Rusinja je bila stara 16 let, bila pa si 
med najmlajšimi. Kaj pomeni kon-
kurenca starejših tekmovalk, med 
katerimi si tekmovala tokrat? 

Punce na tej tekmi so bile od mene sta-
rejše 2 ali 3 leta, z njimi sem tekmovala 
že v mladinski kategoriji, plezala sem 
iste smeri in sem že tam približno vede-
la, da sem dovolj dobra. Ko sem začela 
tekmovati v svetovnem pokalu, so bili 
zame novi obrazi samo nekatere starejše 
tekmovalke. Vsaka punca pa trenira in 
hoče biti najboljša. Zelo moraš biti dober 
in zelo trdo moraš delati, da si najboljši v 
taki konkurenci, ki je zelo močna. 

In kaj občutiš, ko si na vrhu? 

Ker sem startala zadnja (to pomeni, da 
sem bila po polfinalu prva), sem vedela, 
da je Belgijka Ana dosegla vrh. Vendar 
nisem dovolila, da bi me to »znervi-
ralo« in mi ustvarilo pritisk, zato sem 
samo sproščeno šla odplezat smer. In 
ko sem prišla na vrh, sem vedela, da 
sem zmagala, in takrat so čustva pri-
vrela na dan ‒ zelo sem bila vesela, ker 
sem si res želela ta naslov. 

Ali sta bila tvoja starša tudi tam?

Ne, tokrat nista bila, sta si pa želeli 
priti, ampak jima ni uspelo. 

Kakšni so zdaj tvoji načrti glede na 
tvoj zadnji uspeh? 

Moji cilji se ne končajo, imam še veliko 
izzivov, ki jih še nisem dosegla, pa bi 
jih rada. Nisem še zmagala v skupnem 
seštevku svetovnega pokala, imam pa 
letos veliko možnost, da zmagam. Po-

tem želim postati svetovna prvakinja v 
balvanskem plezanju, ponoviti letošnji 
uspeh – torej biti svetovna prvakinja v 
težavnostnem plezanju ter zmagati čim 
več tekem svetovnega pokala zapore-
doma. Tako da izzivov je še mnogo. 

Kaj te v bližnji prihodnosti čaka 
najprej? 

Najprej je v Nemčiji tekmovanje v bal-
vanskem plezanju Adidas Rockstars, ki 
ni za svetovni pokal. Čakata me še dva 
svetovna pokala, eden na Kitajskem, 
drugi doma v Kranju. Vmes je še sve-
tovno mladinsko prvenstvo na Kitaj-
skem, potem pa se sezona zaključi. 

Ajda Prislan 

Na Ptuju je 17. in 18. septembra 
potekalo Prvenstvo Slovenije v 

atletiki za starostno kategorijo U16. Po 
uspešnem prvem dnevu U16, ko je Mitja 
Kordež s časom 35,82 s zmagal v teku 
na 300 m, je drugi dan k zbirki medalj 
dodal še dve zlati ‒ v skoku v daljino in 
sprintu na 100 m. Znova je bila odlična 
tudi Lana Verhovnik, ki je v suvanju 
krogle osvojila srebrno medaljo, potem 

ko je bila prvi dan v metu diska bronasta. 

Osebnega rekorda so se razveselili še: 
Zala Katarina Hovnik v teku na 80 m 
z ovirami, Vita Vovk in Tinkara Uršej 
v teku na 100 m, Nika Smodiš v teku 
na 300 m, Neža Jelen Križovnik v sko-
ku v daljino, Lana Verhovnik v metu 
kopja, Mitja Kordež v skoku v daljino, 
Janine Lužnik v metu kopja in suva-

nju krogle, Vita Vovk v teku na 100 m 
ter Zala Sekavčnik in Nika Kotnik v 
teku na 2000 m.

Mitja in Lana sta se z dosežki na 
prvenstvu uvrstila v pionirsko repre-
zentanco za nastop na peteroboju v 
Trnavi na Slovaškem. (MV)

Izjemni Mitja Kordež 
osvojil tri zlate medalje

Prvenstvo Slovenije v atletiki 

Mitja Kordež in Lana Verhovnik
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Rezultati 

Moški dvojice ‒ nad 60 let: 
1. Krajnc Vinko ‒ Pudgar Danilo
2. Zanoškar Matjaž ‒ Tiršek Martin
3. Černič Jože ‒ Mikac Dušan 
Moški posamezno ‒ A:
1. Beliš Benjamin

2. Ramšak Tjaš
3. Šavc Boris
4. Mlakar Nejc 
Moški posamezno ‒ B:
1. Beliš Ivo
2. Halilovič Muharem
3. Kamnik Jaroš
4. Šteharnik Janko 
Moški posamezno ‒ C:
1. Pešl Anže
2. Vinarnik Žan
3. Pungarnik Simon
4. Javornik Žiga

Pokal MO SG
Tenis

Trdo delo jo je popeljalo v sam svetovni vrh 
Janja Garnbret ‒ svetovna prvakinja v težavnostnem plezanju med članicami

Janja Garnbret, druga najmlajša svetovna prvakinja v težavnosti
(foto Luka Fonda) 

Gibalna aktivnost in športno 
rekreativno udejstvovanje sta 

pomemben del našega vsakdanjega 
življenja. Še posebej pomemben vidik 
športno rekreativnega udejstvovanja 
ob današnjem hitrem tempu življenja 
je druženje v prijateljskem, zabav-
nem, sproščenem vzdušju. Športna 
zveza Slovenj Gradec je v letošnjem 
letu organizirala že tradicionalno, 
10. Srečanje športnih društev Mestne 
občine Slovenj Gradec, članov zveze. 
Z aktivnim sodelovanjem društev pri 
sami izvedbi programa je naša skup-
na prireditev v teh desetih letih pre-
rasla v največjo športno-rekreativno 
prireditev v MO Slovenj Gradec.

Za letošnje jubilejno, 10. srečanje smo 
pripravili še pestrejši program. Sreča-
nje je kot prejšnja leta potekalo v sklo-
pu prireditev ob občinskem prazni-
ku, prvič pa sta celotna prireditev in 
zaključek potekala na enem mestu, v 
Športnem centru Slovenj Gradec. Tek-
movanja v različnih športnih panogah 
so potekala 16. in 17. septembra, športni 
del prireditve pa se je zaključil še s »tek-
movanjem« v zabavnih igrah. 

Poskrbeli pa smo tudi za otroke. Pri 
programu se nam je pridružil Olim-
pijski komite Slovenije z izvedbo Mini 

olimpijade za naše najmlajše udele-
žence. Slednje se je udeležilo preko sto 
otrok, ki so se skupaj z gostjo, vrhunsko 
atletinjo in olimpijko Brigito Langer-
holc, zabavali ob spoznavanju atletske 
abecede in olimpizma. 

Po zaključku športno rekreativnega 
programa so se člani športnih društev 
še naprej družili in zabavali v pokritem 
prireditvenem prostoru. 

Prireditve Srečanje športnih dru-
štev Mestne občine Slovenj Gradec se 
je udeležilo do sedaj rekordno število 
udeležencev. Sodelovalo je 14 društev, 
vsega skupaj pa se je zbralo 586 rekrea-
tivnih športnikov. Športnike rekreativ-
ce je nagovorila tudi občinska svetnica 
ga. Lidija Konečnik Mravljak.

V tekmovalnem delu so se najbolje 
izkazali člani ŠD Podgorje, ki so zasedli 
skupno 1. mesto, 2. so bili člani ŠD Sele 
- Vrhe in 3. člani ŠD Šmartno. Društvo 
z največ udeleženci je bilo ŠD Podgorje. 

Čestitamo vsem udeležencem 10. 
Srečanja športnih društev Mestne ob-
čine Slovenj Gradec in se zahvaljujemo 
vsem, ki ste pri izvedbi pomagali in so-
delovali. In ne pozabite, pripravljamo 
že 11. srečanje, ki bo naslednje leto ob 
istem času, pripravite se tudi vi, bodite 
aktivni v katerem od športnih društev 
MO Slovenj Gradec!

Viktor Sušec

Največja športno 
rekreativna prireditev

Srečanje športnih društev

Janja Garnbret po osvojenem svetovnem plezalnem vrhu

Janja Garnbret na sprejemu v rodnem Šmartnu 
(foto Ajda Prislan) 

Doma jo pričakali 
navdušeni sokrajani 

Janja Garnbret, svetovna prvakinja 
v težavnostnem plezanju in prva v 
balvanih na tekmi Adidas Rockstars 
2016 v Stuttgartu, ni mogla skriti 
ganjenosti ob prihodu v svoje rodno 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, ko so jo 
bučno pričakali ponosni in navduše-
ni sokrajani. Slavnostni sprejem pred 
šmarškim gasilskim domom ji je pri-
pravila domača Vaška skupnost sku-
paj s Športnim društvom Šmartno in 
številnimi sponzorji prireditve, Janjo 
pa sta med drugimi pozdravila tudi 
predsednik Olimpijskega komiteja 
Slovenije Bogdan Gabrovec in župan 
Mestne Občine Slovenj Gradec An-
drej Čas. (AP)
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V dneh, ko se je profe-
sionalna cestno kole-

sarska karavana mudila na sloviti 
dirki po Franciji, je skupina športnih 
zanesenjakov iz Slovenj Gradca in s 
širše Koroške že 10. leto zapovrstjo 
priredila svojo lastno kolesarsko 
dirko, t. i. Le Tour de Piran. Kot 
veleva tradicija, se je ta namesto na 
Elizejskih poljanah zaključila na pi-
ranskem Tartinijevem trgu.

Štirinajst ljubiteljskih kolesarjev, sicer 
'zagrizenih' športnih rekreativcev iz 
različnih vetrov, se je na tradicionalno 
traso s startom v Črni na Koroškem 
podalo v noči s 30. junija na 1. julij. 
237-kilometrsko pot, na kateri so med 
drugim premagali tudi več kot 1800 

višinskih metrov, so prevozili v vsega 
8 urah in 42 minutah, s čimer so kar 
za uro izboljšali lanskoletni čas. Kara-
vani sta se v Ljubljani pridružila še dva 
kolesarja, med katerima je bila prvič 
v zgodovini preizkušnje tudi ženska. 
Končno število udeležencev se je tako 
ustavilo pri 16, kar je največ doslej.

Odličen čas, ki so ga na letošnjem 
Touru dosegli tekmovalci, se je odra-
zil tudi na nekoliko spremenjenih raz-
merah na trasi. Če so kolesarji sončni 
vzhod običajno dočakali na postojn-
skem klancu, jih je sonce letos pozdra-
vilo že malo pred Senožečami. Nekaj 
minut so morali čakati tudi na tradici-
onalno kavo na kozinski črpalki, saj so 
vsakoletno postojanko dosegli še pred 
odpiralnim časom (6.00), drobno pre-

glavico pa je predstavljal tudi zgodnji 
prihod v Piran (9.00). Tam so bili lačni 
in žejni udeleženci primorani eno uro 
čakali na prav tako tradicionalne pica 
žepke in vrčke piva. A nič ne de, drob-
nim nevšečnostim navkljub so si bili 
na cilju edini, da bo šel letošnji Tour v 
anale kot dirka presežnikov.

Glavni namen vsakoletne piran-
ske preizkušnje sta resda rekreacija in 
druženje, a tudi letos je organizacijska 
ekipa pod vodstvom Aljaža Pudgarja 
poskrbela za kanček tekmovalnega 
naboja. Udeleženci so se med seboj 
namreč pomerili za laskava naslo-
va ‒ najboljši hribolazec (zmagovalec 
prejme pikčasto majico) ter absolutni 
zmagovalec Toura, ki mu pripadeta 
rumena majica in naziv 'Izolski gams'.

Slednja sta letos romala v roke Borisa 
Košute, ki je ugnal vso konkurenco in 
na cilj pripeljal pred najbližjimi zasledo-
valci. Ker je šlo za jubilejno, 10. izvedbo 
dirke, je zmagovalec za nagrado prejel 
tudi stekleno skulpturo slovenjgraškega 
umetnika Matijaža Gostečnika. Naslov 
prvega hribolazca si je z drzno vožnjo 
navkreber prikolesaril Aleš Šifrer.

Prihodu karavane na cilj sta sledila 
celodnevna regeneracija in prijateljsko 
druženje. Udeleženci so dan okronali 
z večernim obiskom gasilske veselice, 
kjer so na krilih vedrine, plesa in ubra-
nega žvrgolenja Tanje Žagar dokončno 
premagali utrujenost. Le upamo lahko, 
da jih ta ni dohitela naslednjega dne.

Aljaž Kitak

Jubilejni Le Tour de Piran 
postregel z mnogimi presežki

Letošnja karavana je štela kar 16 kolesarjev, največ v desetletni zgodovini dirke. 
(foto Marko Pritržnik)

Ljubiteljsko kolesarstvo

Zadnji kilometri preizkušnje – vožnja skozi znameniti predor Šalet v Jagodju 
(foto Marko Pritržnik)

Iz Črne v Piran – tradicionalna trasa pi-
ranskega Toura

Slavnostna podelitev – naziv ‘Izolski gams’ si je letos prikolesaril Boris Košuta (ru-
mena majica). 
(foto Marko Pritržnik)

V soboto, 10. septembra, se je v or-
ganizaciji Javnega zavoda Spotur 

odvila tradicionalna kolesarsko re-
kreativna prireditev S kolesom okoli 
Uršlje gore. Ob 10. uri se je na prire-
ditvenem prostoru, pri Hostlu Slovenj 
Gradec, zbralo rekordnih 182 kole-
sarjev z vse Koroške in tudi iz drugih 
krajev Slovenije, ki so si lahko izbrali 
težjo, 48 km dolgo pot okoli Uršlje 
gore, kjer so se povzpeli na 1152 m 
nadmorske višine, ali lažjo, 22 km 
dolgo ravninsko traso po Mislinjski 
dolini. Vsak udeleženec je prejel spo-

minsko kolesarsko majico, ob prihodu 
v cilj pa še malico in pijačo. Najmlaj-
ša kolesarka je štela 7 let, najstarejši 
udeleženec, ki je prekolesaril pot okoli 
Uršlje gore, pa kar 80 let. Slednji je pot 
prekolesaril v 1 uri in 58 minutah. Ob 
15. uri, po prihodu zadnjega kolesarja 
v cilj, se je pričelo nagradno žrebanje 
bogatih kolesarskih nagrad v skupni 
vrednosti 1500 €, ki jih je prispeval 
glavni pokrovitelj prireditve ‒ Trgovi-
na in servis koles Gorko, d. o. o., med 
katerimi sta bili, kot glavni nagradi, 
dve gorski kolesi. (BM)

S kolesom okoli Uršlje 
gore z rekordno udeležbo

Kegljavke in kegljavci iz slovenj-
graškega kluba so na domačem 

terenu v juniju in septembru lahko 
tekmovali ob boku svetovnih ke-
gljaških sil. Dveh tekmovanj sta se 
namreč udeležila tudi Ines Maričič, 
svetovna prvakinja v kegljanju, ki tre-
nira na slovenjgraškem kegljišču, in 
84-letni Miro Steržaj, eden najboljših 
kegljačev na svetu. 

Kegljaški klub Slovenj Gradec je v 
septembru uspešno izpeljal že 19. 
Turnir za pokal Mestne občine Slo-
venj Gradec 2016. Tekmovalci so se 
ga udeležili z 118 nastopi v kategori-
jah: ženske ─ enotna, moški in rekre-
ativci. Tekmovanje je bilo izvedeno v 
klasičnem načinu na 120 lučajev. 

Pri ženskah je 1. mesto osvojila 
Ines Maričič iz KK Bamberg, Nemči-
ja (675 podrtih kegljev), trenutna sve-
tovna prvakinja in lastnica svetovne-
ga rekorda, sledila ji je Izidora Bizjak 
iz KK Slovenj Gradec (581 podrtih 
kegljev). Pri moških je zmagal Janže 

Lužan iz KK Kamnik, sledil mu je 
Uroš Stoklas (611 podrtih kegljev). 
Pri rekreativcih je odličen rezultat 
dosegel Marko Skopljakovič iz KK 
Slovenj Gradec (602 podrta keglja).

Slovenjgraške kegljavke in kegljavci 
so bili uspešni tudi med poletjem, saj 
so odličja z najvišjih stopničk z držav-
nega prvenstva dečkov in deklic do 15 
let v kegljanju v dvojicah za leto 2016 v 
Tržiču prinesli kar trije pari. Nika Petri-
čevič in Danijela Žvikart sta v drugi ka-
tegoriji, letnika 2006 in 2005, osvojili 3. 
mesto, Aleša Založnik in Rina Petriče-
vič sta osvojili 1. mesto v tretji kategoriji, 
letnika 2004 in 2003, Ana Oder in Lana 
Gruber Lekše pa sta v četrti kategoriji, 
letnika 2002 in 2001, osvojili 3. mesto. 

Na junijskem finalu 1.-majskega tur-
nirja Slovenj Gradec 2016 v kegljanju je 
1. mesto osvojila Eva Sajko iz KK Celje 
(614 podrtih kegljev), Ines Maričič iz 
KK Mlaka Rijeka s Hrvaške je bila 3. 
(601 podrt kegelj). Pri moških je slavil 
Mark Bortek iz KK Enemon Hrastnik 
(625 podrtih kegljev), takoj za njim sta 
bila s 616 in 605 podrtimi keglji Uroš 

Stoklas in Boris Benedik, oba iz KK 
SKV Rot Weiß Zerbst 1999 iz Nemčije. 

Ker je finalni del sodil še v prazno-
vanje 60. obletnice KK Slovenj Gradec, 
so bili povabljeni tudi gostje iz samega 
vrha svetovnega kegljanja. Ob doma-
čih veteranih je na 60 lučajev nastopil 
84-letni Miro Steržaj, starosta svetov-
nega kegljanja, svetovni prvak in eden 
najboljših kegljačev na svetu. V predfi-
nalnem delu pa je bil najbolj omembe 
vreden nastop 12-letne Aleše Založnik, 
kegljavke KK Slovenj Gradec, ki je s sre-
dnje velikimi kroglami podrla 583 ke-
gljev in se kot 4. v predfinalu uvrstila v 
finalni del tekmovanja.

Na Pokalu Mislinje 2016 v keglja-
nju, ki ga prireja DU Mislinja in izva-
ja KK Slovenj Gradec, sta med devet-
najstimi tekmovalci slavila Ana Oder 
(507 podrtih kegljev) in Anton Zajc 
(552 podrtih kegljev). 

KK Slovenj Gradec pa je na doma-
čem kegljišču tudi organizator veteran-
skega prvenstva v kegljanju za leto 2016. 
Sodelovali so lahko tekmovalci Mestne 
občine Slovenj Gradec in Občine Misli-
nja. Ženske so tekmovale v enotni kate-
goriji nad 50 let, moški v 1. kategoriji od 
50 do 65 let in v 2. kategoriji nad 65 let. 
Med ženskami je bila najboljša Zdenka 
Grobelnik, med moškimi do 65 let je bil 
najboljši Anton Zajc, med moškimi nad 
65 let pa Tone Garb. 

Na Odprtem veteranskem prven-
stvu Slovenj Gradec 2016 so se tekmo-
valci tekmovanja udeležili s 60 nastopi. 
1. mesto med ženskami nad 50 let je 
osvojila Slovenjgradčanka Mojca Rep-
nik (565 podrtih kegljev), pri moških 
pa sta na zmagovalno stopničko stopila 
Anton Oder (588 podrtih kegljev, Slo-
venj Gradec, do 65 let) in Darko Bizjak 
(663 podrtih kegljev, Postojna, nekdanji 
reprezentant, še vedno v top formi). 

Ajda Prislan 

Kegljavka Ines Maričič, aktualna svetov-
na prvakinja in lastnica svetovnega re-
korda, je 1. mesto osvojila tudi septembra 
na 19. Turnirju za pokal Mestne občine 
Slovenj Gradec 2016; na fotografiji je na 
sprejemu pri hrvaški predsednici po os-
vojitvi 1. mesta na svetovnem prvenstvu. 

Na Odprtem veteranskem prvenstvu 
Slovenj Gradec 2016 predsednik KK Slo-
venj Gradec Ivan Korošec podeljuje me-
daljo Aniti Kure, ki je med veterankami 
osvojila 2. mesto. 

Kadetinje prinesle z državnega 
prvenstva v dvojicah kar tri medalje 

Kegljanje


