
Srednjeveško mesto Alk-
maar na Nizozemskem je 

bilo letošnji gostitelj 49. Mednarodnih 
iger otrok, ki so potekale med 23. in 
29. junijem. Kar 1253 športnikov iz 88 
mest, 35 držav in s 5 kontinentov se 
je prve poletne dni potegovalo za čim 
višje uvrstitve in čim boljše športne 
dosežke v devetih športnih panogah: 
atletiki, gimnastiki, judu, nogometu, 
odbojki, odbojki na mivki, golfu, teni-
su in plavanju. Med njimi je bilo tudi 
22 mladih iz Slovenj Gradca.

Mlade športnike sta na igrah spre-
mljala trenerja Maks Kotnik in Ro-
bert Mesarič. Kot predstavnik MO 
SG se je iger udeležil Dražen Topič, 
Mojca Verhovnik pa kot vodja ekipe. 

Odlični rezultati 

Ker so igre letos potekale v Evropi, je 
bil tudi interes za udeležbo s strani slo-
venjgraških klubov in športnikov ve-
čji. Žal je število udeležencev v mestni 
reprezentanci omejeno, zato je mora-
lo nekaj perspektivnih mladih ostati 
doma, 'izbranci' pa so z uvrstitvami in 
dosežki vendarle opravičili opravljeno 
selekcijo. Predstavniki juda so osvojili 
3 medalje: za zlato je poskrbel Vinko 
Prevolšek, za bronasti pa Rok Pogorevc 
in Nuša Perovnik. Atlet Mitja Kordež 
je osvojil srebrno medaljo v teku na 100 
m in še eno srebrno v skoku v daljino. 
Odbojkarice so z uvrstitvijo na 2. me-
sto domov prinesle kar 8 srebrnih me-
dalj, vsaka svojo. 

Judo: Že prvi tekmovalni dan je bro-
nasto medaljo osvojil Rok Pogorevc v 
kategoriji fantov nad 73 kg. V konku-
renci petih tekmovalcev je prepričlji-
vo slavil nad Švicarjem in Slovencem, 
premoč pa je moral priznati dvema 
Korejcema. Vinko Prevolšek je v 
kategoriji dečkov do 45 kg med sed-
mimi tekmovalci, po sistemu vsak z 
vsakim, šestkrat zmagal in prepričlji-
vo osvojil zlato medaljo, pred pred-
stavnikom domačega Alkmaarja in 
Ukrajincem iz Užgoroda. Dobro sta 
se odrezali tudi dekleti, obe sta na-
stopili v kategoriji do 48 kg. Tako 
Saša Ranc kot Nuša Perovnik sta v 
svoji skupini dvakrat zmagali in en-
krat izgubili, kar jima je zagotovilo 
nastop v polfinalu. Kljub temu da sta 
že v skupini obe imeli dobre možno-
sti premagati nasprotnici z Nizozem-
ske in iz Koreje, jima to ni uspelo niti 
v polfinalu, kar je pomenilo, da sta se 
morali za bronasto medaljo pomeriti 
med sabo. V medsebojnem dvoboju 
je slavila Nuša in si tako zagotovila 
mesto na zmagovalnem odru.

Andrej Yankovskyy (do 60 kg) je 
imel v svoji skupini pet nasprotnikov. 

Žal je proti nasprotnikoma iz Rusije 
in Izraela izgubil, predvsem zaradi 
preveč obrambne borbe in premalo 
lastne napadalnosti in želje po zma-
gi. Kljub temu da je z ostalimi tremi 
nasprotniki opravil brez večjih težav, 
ga tretje mesto v skupini žal ni peljalo 
v polfinale. Podobno se je zgodilo Lo-
vru Seitlu, ki je v kategoriji do 55 kg 
v skupini zabeležil eno zmago in dva 
poraza, kar prav tako ni bilo dovolj za 
preboj iz skupine. 

V kategoriji do 66 kg je David 
Horvatič med petimi tekmovalci za-
beležil eno zmago in tri poraze ter se 
uvrstil na 4. mesto.

Vinko Prevolšek – judo, 1. mesto

Odbojka: Ekipo iz Odbojkarskega 
kluba Slovenj Gradec so sestavljale 
Nika Vovk, Lea Pogorevčnik, Patri-
cija Majcen, Marija Topič, Tinkara 
Grešovnik, Klara Temnikar, Ajda 
Doler, Janja Poberžnik. Prvo tek-
mo so odigrale proti kanadski ekipi 
Brantforda iz Ontaria in tekmice z 
dobro igro gladko premagale z 2 : 0. 
Z enakim izidom so brez težav pre-
magale tudi Škotinje iz Edinburga 
in ekipo deklet iz Šempetra, ki so si-
cer tudi njihove ligaške nasprotnice. 
Prvi poraz so naša dekleta doživela 
proti domačinkam iz Alkmaarja. V 
njihovi zasedbi so bila dekleta regij-
ske reprezentance severne Holandi-
je. Tekma je bila zelo napeta, saj sta 
si bili ekipi precej enakovredni. Po 
veliki borbi iz obeh strani pa so do-
mača tla in podpora občinstva ven-
dar prevladali. Ekipa iz Alkmaarja je 
slovenjgraško premagala z 2 : 1 in si 
zagotovila mesto v finalu, naše punce 
pa so si vstopnico za finale priborile 
že na naslednji tekmi z zmago 2 : 0 
proti Madžarkam.

Finalna tekma je bila napeta, saj 
sta si bili ekipi po točko vseskozi 
blizu. Prvi set so dobile domačinke, 
drugega so vodile Slovenjgradčanke s 

24 : 21. Po nekaj napakah naših de-
klet so domačinke rezultat izenačile, 
na koncu seta pa zmagale s 30 : 28. 
Kljub porazu so Slovenjgradčanke 
odigrale odlično tekmo. Malce je k 
temu pripomoglo vzdušje v dvorani 
in podpora ruskih odbojkarjev, ki so 
zvesto navijali za naša dekleta. Mlade 
slovenjgraške odbojkarice so prejele 
mnogo pohval ter povabilo, da se v 
Alkmaar vrnejo pozimi na božični 
turnir. Na odbojkarski turnir so jih 
povabili tudi ruski fantje iz Ufe, s 
katerimi so naša dekleta vzpostavila 
prijateljske vezi in si izmenjala repre-
zentančne kapucarje in majčke.

Čeprav jim je zlata medalja tokrat 
le za las ušla, so se odbojkarice zaradi 
vzdušja na samih igrah počutile kot 
zmagovalke, še posebej ko so stopile na 
domača tla in so jih pričakali domači. 
Okrepile so se kot ekipa in so že pripra-
vljene na nove tekmovalne izzive. 

Srebrne medalje odbojkaric OK Slovenj 
Gradec 

Atletika: Na Mednarodnih igrah 
otrok je atletika panoga z največjo 
udeležbo. Atletska tekmovanja so 
potekala v šestih disciplinah (100 m, 
800 m (dekleta)/1500 m (fantje), da-
ljina, krogla, višina, 4 x 100 m). 

Med tekmovalci iz Atletskega klu-
ba Slovenj Gradec je bil najuspešnej-
ši Mitja Kordež, ki zadnjih nekaj let 
redno stoji na stopničkah državnih 
atletskih prvenstev. Tudi tokrat ni 
ostal neopažen. Tekmovanje je začel 
s skokom v daljino. V polfinalu si je v 
konkurenci sedemintridesetih dečk-
ov v tretji seriji s preskočenimi 6,02 m 
zagotovil mesto v finalu. Finale skoka 
v daljino je bilo napeto do zadnjega 
trenutka. V četrti seriji si je Mitja za-
gotovil tretji rezultat s preskočenimi 
6,35 m, ki ga je v peti seriji še povečal 
na 6,43 m. Ko so bili na vrsti samo 
še štirje tekmovalci, in je bila medalja 
tako rekoč že zagotovljena, ga je v za-
dnji seriji nepričakovano za dva cen-
timetra preskočil konkurent iz Celja. 
Mitja je imel še zadnji skok, kjer je 
spet dokazal, da se je sposoben zbra-
ti tudi v najbolj napetih trenutkih. Z 
izjemnim skokom in osebnim rekor-

dom 6,68 m se je uvrstil na 2. mesto 
in osvojil svojo prvo srebrno medaljo 
na mednarodnem nivoju. Dlje je sko-
čil le sotekmovalec iz New Tajpeja, 
Jeruzalemčan, ki je bil do šeste serije 
boljši od Mitja, pa se je moral zado-
voljiti s tretjim mestom. 

Tudi v teku na 100 m se je Mitja v 
konkurenci oseminštiridesetih dečk-
ov brez posebnih težav preko kvalifi-
kacij in polfinala prebil do finala, kjer 
je ponovno zaostal le za šprinterjem 
iz New Tajpeja in osvojil svojo dru-
go srebrno medaljo. Zlato medaljo 
je izgubil le za las, predvsem zaradi 
slabšega štarta, vendar se je v zadnjih 
metrih z izjemnim finišem prebil do 
drugega mesta. Mitja je v polfinalu 
postavil tudi svoj nov osebni rekord 
v teku na 100 m − 11,26 s. 

Grega Vaukan se je v suvanju 
krogle z metom 9,55 m uvrstil na 6. 
mesto. Lana Verhovnik se je v isti di-
sciplini med dekleti uvrstila v finale, 
kjer pa se ji ni uspelo približati oseb-
nemu rekordu; z metom 9,28 m je 
bila trinajsta. Zali Bricman v suvanju 
krogle ni uspelo preseči kvalifikacij-
ske norme.

Laura Konc in Ana Areh sta tek-
movali v teku na 100 m in daljini. V 
močni konkurenci sta se zelo dobro 
odrezali v kvalifikacijah in obe iz-
boljšali svoj osebni rekord. Veronika 
Pisnik je tekmovala v teku na 800 m, 
vendar zaradi bolezni, ki jo je dole-
tela pred odhodom, ni zmogla inten-
zivnejšega napora.

Mitja so do stopničk odnesli nosači sira. 

Utrinki s poti in z bivanja v 
Alkmaarju 

26-članska ekipa se je na Nizozem-
sko z avtobusom odpravila že v torek, 
23. junija 2015. Kar 15-urno pot je za 
nekaj časa prekinil postanek v pre-
stolnici Holandije − Amsterdamu. 
Sprehod po Dam Square do Flower 
marketa in nakup čebulic tulipanov 
sta bila prvi stik z nizozemsko kultu-
ro in tradicijo. 

Rečni kanal in kolesa v Amsterdamu 

Ekipa je v Alkmaar prispela v sredo 
popoldan. Popoldanski čas je bil na-
menjen namestitvi v športnem nase-
lju, ki je bilo postavljeno posebej za 
udeležence iger, treningu in spozna-
vanju okolice. Svečana otvoritvena 
slovesnost, na kateri so se predstavile 
vse ekipe s svojimi nacionalnimi in 
lokalnimi zastavami, je potekala 25. 
6. v dvorani Sport Palace. Prireditev s 
kulturnim programom je v živo spre-
mljalo več kot 5000 ljudi. Udeležence 
sta ogovorila predsednik združenja 
Torsten Rasch in alkmaarski župan 
Piet Bruinooge. Najmlajši udeleženec 
iger je prižgal ogenj, ki je gorel do za-
ključka iger, nedelje, 28. junija.

Tekmovalni del mednarodnih 
iger vedno dopolnjuje zanimiv spre-
mljevalni program, ki je namenjen 
predvsem druženju, ob enem pa je 
tudi priložnost, da udeleženci doži-
vijo utrip kraja, spoznajo kulturne 

in druge značilnosti. 
Alkmaarci so zelo ponosni na svo-

jo zgodovino, predvsem na leto 1573, 
ko so se kot prvo nizozemsko me-
sto po 80 let trajajoči vojni uspešno 
ubranili španskemu obleganju. 

Alkmaar – srednjeveško mestno jedro 

Prav po tej zgodovinski zmagi so 
poimenovali maskoti 49. Medna-
rodnih iger otrok − Vicgo in Vicga. 
Njuna podoba pa je simbolizirala 
še eno pomembno značilnost mesta 
– trgovanje s sirom. Alkmaarjeva 
tradicionalna  tržnica sirov (Cheese 
market), ki poteka vsak petek, je po-
leg srednjeveškega centra ena izmed 
najzanimivejših turističnih atrakcij. 
Gostitelji so poskrbeli, da so bile ak-
tivnosti udeležencev izven tekmova-
lišč prepletene tudi z njihovo tradi-
cijo. V času iger se je odvijal festival 
Kaeskoppenstad, ko se dogajanje in 
življenje v mestu prestavi v srednje-
veški čas. Poskrbeli so tudi za pogo-
stitev s sirom ter 1600 udeležencev in 
obiskovalcev iger postregli pri naj-
daljši mizi sirov, ki je v dolžino segala 
dobrih 500 m. 

Nekoč v Kaeskoppenstadu … 

Udeležencem je organizator omo-
gočil prost vstop v Outdoor park, v 
katerem so pod supervizijo inštruk-
torjev plezanja preizkusili svoje spre-
tnosti na različnih izzivih na višini 
do 20 m. Prav tako je bil prost tudi 
vstop v bližnji bazen. 

V Outdoor parku 

49. Mednarodne igre otrok so se 
sklenile z zaključno prireditvijo, na 
kateri so se med drugim predstavili 
organizatorji jubilejnih 50 iger – me-
sto New Tajpej, ki je poleg izjemnih 
dosežkov na pravkar minulih igrah 
za naše športnike nova motivacija za 
treninge. 

Šport povezuje: Mednarodne igre 
otrok so poleg priložnosti za nove 
športne izkušnje tudi priložnost za 
druženje, tako se je tudi tokrat stkalo 
veliko novih internacionalnih pri-
jateljskih vezi. Ekipa slovenjgraških 
športnikov je odlično zastopala naše 
mesto ne le v tekmovalnem, temveč 
tudi v širšem smislu mednarodnih 
iger. S spoštljivim in strpnim odno-
som do drugih, prilagodljivostjo, z 
znanjem in uporabo jezika so bili 
pravi ambasadorji idej olimpizma ter 
so v svet ponesli dober vtis o Sloveniji 
in našem mestu. 

Mojca Verhovnik
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Alkmaar – 49th International Children's Games

Ena zlata, dve + osem srebrnih 
ter dve bronasti medalji
Mestno občino Slovenj Gradec so zastopali člani Judo, Atletskega in 
Odbojkarskega kluba Slovenj Gradec. Nastopi naših športnikov so bili odlični.



Maja Pogorevc po veli-
kem uspehu na evrop-

skem prvenstvu za mladince in mla-
dinke odhaja na študij v ZDA. 

V Eskilstuni na Švedskem je julija po-
tekalo 23. evropsko prvenstvo v atle-
tiki za mladince in mladinke. Maja se 
je preko kvalifikacij in polfinala pri-
čakovano uvrstila v finale teka na 400 
m, kjer je z osebnim rekordom 53,76 s 
osvojila 4. mesto. Za mladinskim dr-
žavnim rekordom Brigite Langerholc 
je zaostala le 18 stotink sekunde. Po-
sebej pa se je razveselila svojevrstnega 
družinskega presežka. »Premagala« 
je namreč svojo mamo Natašo Kren-
ker, nekdaj odlično atletinjo, ki je 
pred tremi desetletji na mladinskem 
evropskem prvenstvu v teku na 400 m 
osvojila peto mesto. Maja je izboljšala 
tudi mamin osebni rekord (53,93 s). 

Odlični uvrstitvi na EP je sledil še 

naslov državne članske prvakinje v 
teku na 400 m, s katerim je Maja za-
ključila letošnjo zelo uspešno atletsko 
sezono. Že januarja je na mednaro-
dnem mitingu na Dunaju zrušila 25 
let star državni rekord v teku na 400 
m v dvorani in hkrati dosegla normo 
za nastop na evropskem prvenstvu. 
V mesecu maju je na področnem sre-
dnješolskem prvenstvu odtekla nov 
srednješolski državni rekord v teku na 
400 m in presegla 20 let star rekord Bri-
gite Langerholc (55,08 s). Pomladanski 
del sezone je zaključila z naslovom naj-
hitrejše srednješolke v teku na 400 m in 
s priznanjem za najboljšo atletinjo sre-
dnjih šol za leto 2015. V nadaljevanju 
tekmovalne sezone je normo za nastop 
na EP izpolnila tudi v teku na 200 m z 
osebnim rekordom 24,12 s. 

Maja začasno prekinja svoje bivanje 
na Koroškem. V drugi polovici avgusta 
odhaja v ZDA na California State Uni-

versity, Fresno, kjer bo pričela s študi-
jem kineziologije in imela boljše pogoje 
za usklajevanje študija in treningov 
atletike. Povabilo na študij je dobila po 
uspešnih nastopih na svetovnem pr-
venstvu za mladince in mladinke v Eu-
genu v ZDA julija lani (16. mesto v teku 
na 400 m in 9. mesto v štafeti 4x400 m). 

Maja je atletinja prve generacije, 
ki je pričela s treningi ob ustanovitvi 
Atletskega kluba Slovenj Gradec sep-
tembra 2007. Svoje potenciale je razvi-
jala postopoma, ob strokovni podpori 
in usmeritvah atletskega trenerja Uro-
ša Verhovnika, prof. športne vzgoje. 
Razvijanje njenih talentov je z vsakim 
napredkom zahtevalo vedno večjo 
podporo kluba, družine in nenazadnje 
Gimnazije Slovenj Gradec, ki je Maji 
omogočila nemoteno prilagajanje šol-
skih obveznosti s treningi, pripravami 
in tekmovanji. 

Maja je uspešno opravila mednaro-
dno maturo za študij v ZDA ter matu-
ro na Gimnaziji Slovenj Gradec, kjer je 
bila imenovana za dobitnico nagrade, 
ki jo Gimnazija ob zaključku leta po-
deljuje najuspešnejšim dijakom šole. 

Mojca Verhovnik 

SGlasnik, september 2015 ŠP O R T  IN  R EK R E AC IJA 23

Maja Pogorevc − državna članska prvakinja v teku na 400 m

Četrta na EP v atletiki za mladince

Majo je pred odhodom v ZDA sprejel župan MO SG Andrej Čas, z njima je trener 
Uroš Verhovnik (desno).

Na evropskem mladinskem olim-
pijskem festivalu v Tbilisi so 

nastopili trije predstavniki JK Acron 
Slovenj Gradec: Zala Pečoler, Aljoša 
Yankovskyy in Jan Horvat.

V času od 25. 7. do 1. 8. 2015 je v 
gruzijski prestolnici Tbilisi potekal 
evropski mladinski olimpijski festi-
val (EYOF), ki se v okviru Evropskega 
olimpijskega komiteja sicer prireja na 

vsaki dve leti. Na festivalu je v 9 pa-
nogah skupaj nastopilo preko 3800 
športnikov iz vse Evrope. Pod okri-
ljem Olimpijskega komiteja Slovenije 
je na festivalu v 6 panogah nastopilo 
60 slovenskih športnic in športnikov, 
in sicer v atletiki, gimnastiki, judu, 
kolesarstvu, plavanju, rokometu in 
tenisu. Skupaj so osvojili 16 medalj (5, 
6, 5), kar je bilo dovolj, da je po številu 
in žlahtnosti osvojenih medalj med 50 
udeleženimi državami Slovenija pri-
stala na zavidljivo visokem 5. mestu.

Na festival so se kvalificirali in za-
stopali slovenske barve tudi trije Slove-
njgradčani, vsi predstavniki Judo kluba 
Acron Slovenj Gradec: Zala Pečoler (do 
63 kg), Aljoša Yankovskyy (do 81 kg) 
in Jan Horvat (do 90 kg). Najbolje se je 
odrezala Zala, kateri se je le za las iz-
muznila medalja. V uvodu je nesrečno 
izgubila proti predstavnici Ukrajine, 
nato pa nanizala tri težko priborjene 
zmage proti predstavnicam Latvije, 
Švedske in Velike Britanije. V borbi za 
tretje mesto je prav tako v težki borbi 
izgubila proti Nizozemki ter osvoji-
la odlično 5. mesto. Aljoši in Janu je 
tokrat šlo slabše. Aljoša je izgubil dve 
borbi, boljša sta bila Slovak in Španec, 
Jan pa je v eni borbi priznal premoč 
predstavniku Belorusije. Oba sta tako 
ostala brez uvrstitve. Vsem našim tek-
movalcem čestitamo za udeležbo, še 
posebej pa Zali za visoko uvrstitev. 

Borut Marošek 

Judo

Na kadetskem evropskem prven-
stvu v judu v bolgarski Sofiji, ki je 

trajal od 2. do 5. julija 2015, je sloven-
ske barve zastopala desetčlanska re-
prezentanca v sestavi tudi treh članov 
Judo kluba Acron Slovenj Gradec: Zala 
Pečoler (do 63 kg), Aljoša Yankovskyy 
(do 81 kg) in Jan Horvat (do 90 kg). 

Najbolje se je odrezala Zala, ki je s 
tremi zmagami proti predstavnicam 
Grčije, Rusije in Velike Britanije ter dve-

ma porazoma proti Ukrajinki in Nemki 
osvojila končno sedmo mesto. Aljoša je 
zabeležil zmago proti predstavniku Ve-
like Britanije in poraz proti Črnogorcu, 
Jan pa je moral že v prvi borbi priznati 
premoč gruzijskemu reprezentantu.

Vsi trije bodo v okviru Olimpijsega 
komiteja Slovenije nastopili še na priha-
jajočem evropskem mladinskem olim-
pijskem festivalu (EYOF), ki bo potekal 
v gruzijski prestolnici Tbilisi. (BM) 

Zala Pečoler sedma v Evropi

Z leve Aljoša Yankovskyy, Zala Pečoler in Jan Horvat, člani JK Acron Slovenj Gradec,  
udeleženci letošnjega kadetskega evropskega prvenstva.

Zala Pečoler odlična 
peta na EYOF v Gruziji

Predstavniki JK Acron SG na EYOF v Tbilisi; z leve Ruslan Yankovskyy, Jan Horvat, 
Zala Pečoler, Aljoša Yankovskyy in Borut Marošek

Primafoto poletni kamp mladih ko-
šarkarjev je potekal še drugič zapored 
v Dravogradu. Tudi tokrat je otrokom 
ponudil pester program, ki je poleg 
treningov košarke in tekem vključe-
val tudi nočni pohod, obisk bazena, 
piknik, animacijo z baloni in še mar-
sikaj. To je že osma izpeljava tabora, 
ki na Koroško pritegne tudi otroke iz 
drugih slovenskih krajev: Radomelj, 

Komende, Slovenske Bistrice, Šoštanja, 
Velenja, Zreč, Lovrenca na Pohorju in 
Ribnice na Pohorju. Tabor je potekal 
med 23. in 28. junijem v prostorih OŠ 
Neznanih talcev Dravograd, telova-
dnici OŠ, športni dvorani Špic D in na 
zunanjih igriščih Občine Dravograd.

Miha Čop, strokovni vodja kampa: 
»Za nami je še en uspešen kamp, ki je 
ponovno več kot uspel. 77 otrok, 11 

trenerjev, fizioterapevt, vzgojiteljica, 
tehnični vodja in številno drugo ose-
bje (kuharji, kuharice, čistilke, hišnik) 
smo dobrih pet dni preživeli v sožitju. 
Hvala vsem za čudovit kamp!«

MVP kampa: sedemkratni udeleže-
nec, vedno borbeni in delavni Andraž 
Nani Ravnikar.

Zgled 1. skupine: vseh 11 fantov; 
zgled 2. skupine: Nejc Flajšar; zgled 3. 
skupine: Vid Tamse in Lenart Zabev; 
zgled 4. skupine: Emilija Vrunč; zgled 
5. skupine: Ula Krenk in Jan Garmuš; 
zgled 6. skupine: Jošt Verdnik.

Miha Čop

Anže je to po-
letje prestopil 
v najuspešnejši 
slovenski klub, 
NK Maribor. 

S trinajstimi leti 
je Anže Turič-
nik postal naj-
mlajši Korošec, 
ki mu je uspelo 

prestopiti v najuspešnejši slovenski no-
gometni klub. V Slovenj Gradcu je tre-
niral devet let. Tudi tu je postavil svo-
jevrsten rekord, saj se je k treningom 
priključil že kot štiriletnik. 

V športu neprestano poteka izbira-
nje. Posameznik se srečuje s selekcio-
niranjem pri športni vzgoji, z vstopom 
v klub, znotraj kluba, z izbiro prve po-
stave in s povabilom v reprezentanco. 
Ljudje smo si različni v značilnostih, 
lastnostih, sposobnostih. In v vsaki 
človeški dejavnosti (tudi športu) je v 
prednosti tisti, ki je zanjo bolj ustvar-
jen, prilagojen. Anže namreč izstopa v 
svoji generaciji. Tako je bil letos izbran 
v reprezentanco MNZ Maribor (iz-
bor v državno reprezentanco poteka 
od petnajstega leta dalje). Na izboru 
se je izkazal in opazili so ga ogledniki 

iz Maribora. Ima neverjeten smisel za 
igro. Je izredno uspešen in vidno iz-
stopa. Igra je namreč umetnost in ne 
stroka ali znanost. Je namreč občutek, 
ki se ga je težko naučiti. Ima nadpov-
prečne motorične, tehnične in taktične 
sposobnosti. Tudi njegove psihološke 
lastnosti so ustrezne zahtevam igre. Je 
odprt, pošten, pripravljen se učiti, mo-
štven igralec, spoštljiv. V njegovi igri se 
vidi strast. Poleg rednih treningov še 
dodatno veliko časa preživi na igrišču 
in izpopolnjuje svoje tehnično znanje.

Pri njegovem razvoju imata po-
membno vlogo starša, saj sta tista, ki 
dojemata stvari na pravilen način in 
otroka pravilno usmerjata.

Anže je zelo motiviran za delo. Pre-
more veliko talenta. Zavedati se mo-
ramo, da je talent zelo pomemben, v 
nogometu še toliko bolj, saj gre za glo-
balen šport z največjo konkurenco med 
kolektivnimi športi. Anže že vsa leta do-
kazuje svojo kvaliteto. Z delom si je za-
služil večjo pozornost in si sam prislužil 
nagrado. Trenerji se namreč ne smemo 
slepiti, da ustvarjamo igralce. Igralci se 
namreč ustvarjajo sami!

Boštjan Repas, 
prof. šp. vzg. 

in Anžetov dolgoletni trener 

Primafoto poletni kamp 2015 
Pet dni v košarkarskem sožitju

Najperspektivnejši koroški 
nogometaš selekcije U14 
Anže Turičnik

t



Četrtega turnirja v kegljanju na 
200 lučajev v Slovenj Gradcu so 

se udeležili tekmovalci iz Slovenije 
in tujine. Odvilo se je 222 nastopov, 
kar je za konec sezone kar zavidlji-
va številka in dokazuje, da se ke-
gljači radi udeležujejo turnirjev, ki 
jih prireja KK Slovenj Gradec. Tek-
movalci in tekmovalke so nastopili 
v kategorijah: moški, ženske in mo-
ški − rekreativci.

V ženski kategoriji je tretje mesto 
osvojila tekmovalka iz KK Slovenj 
Gradec Mojca Repnik, ki je podrla 
902 keglja. Prvo mesto je s podrtimi 

1007 keglji pripadlo Ines Maričić, 
tekmovalki iz KK Mlaka iz Rijeke, 
članici reprezentance Hrvaške, ki je 
bila na zadnjem svetovnem ekipnem 
prvenstvu najboljša tekmovalka SP. 
Naj se pohvalimo, da je Ines pred SP 
opravila veliko treningov na našem 
kegljišču v Slovenj Gradcu, kar smo 
z zanimanjem spremljali navdušenci 
kegljanja iz Slovenj Gradca in dru-
gih klubov iz okolice. Ines se trenu-
tno nahaja pri fantu Mitju Hudover-
niku v Dravogradu, ki je predsednik 
sodniške komisije pri Kegljaški zve-
zi Slovenije. Tudi v nadaljnje se na-

dejamo spremljanja njenih trenin-
gov pri nas, saj se iz njenega pristopa 
in načina treninga, predvsem mi kot 
trenerji v klubu, veliko naučimo.

V kategoriji moških je prvo mesto 
pripadlo odličnemu Urošu Stoklasu, 
ki je podrl 1032 kegljev. Uroš je član 
SKV Rot-Weiss Zerbst iz Nemčije, ki 
pa se vedno rad udeležuje turnirjev 
na našem kegljišču.

V kategoriji rekreativcev, to so 
tekmovalci, ki zadnjo sezono niso 
imeli nobenega nastopa v ligah KZ 
Slovenije, je drugo mesto osvojil An-
ton Zajc, član DU Mislinja, z 949 po-
drtimi keglji. Prvo mesto je pripadlo 
Ivanu Ivančiču, članu DU Slovenj 
Gradec, ki je podrl odličnih 969 ke-
gljev. Ivan je zagrižen kegljač. Lepo 
je videti takšno vnemo pri človeku, 
ki ga tudi poškodbe težko odvrnejo 
od kegljanja. 

Na koncu pa naj povemo, da je 
največje priznanje za svoj rezultat 
prejela Aleša Založnik, letnik 2004, 
tekmovalka KK Slovenj Gradec, ki 
nastopa na državnem prvenstvu v 
drugi kategoriji in je s kroglami pre-
mera 14 cm, to so najmanjše krogle, 
podrla odličnih 825 kegljev. Klub ji 
je za to podelil priznanje kot spod-
budo za nadaljnja udejstvovanja na 
kegljaški sceni.

Marijan Bogar 
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Alpinistični klub Slovenj 
Gradec je v okviru te-

čaja večraztežajnih športnoplezalnih 
smeri izvedel plezalni tabor v zibelki 
jugoslovanskega in slovenskega alpi-
nizma – Paklenici (4.−7. junij 2015). 

Tabora se je udeležilo trinajst članov, 
osmim pa je predstavljal tudi zaklju-
ček plezalnega tečaja, ki se je začel v 
oktobru. Na veliko žalost vseh se ga 
ni mogel udeležiti inštruktor in vodja 
tečaja Peter Jeromel - Perc.

Po prvotnih načrtih bi se moral ta-
bor odvijati že v tretjem tednu maja, 
kar pa je preprečilo “aprilsko deževje” 
nad večjim delom Evrope. Klimatske 
razmere kljub prestavljenemu roku 
niso bile najugodnejše, saj visoke tem-
perature − na pragu poletja – niso rav-
no idealne za plezanje. V iskanju sence 
so se udeleženci tabora zbujali s prvimi 
sončnimi žarki in izkoristili jutranje 
hladne razmere za osvajanje novih 
smeri. Po zabavni, predvsem pa kratki 
noči so vsi poskrbeli za presenečenje 
predsednika kluba, Saša Prosenjaka, 

ter čili in zbujeni opravili svoje jutranje 
rituale: zajtrk, kava, oprema.

Dan se je začel čudovito, vse ste-
ne kanjona Velika Paklenica so bile v 
senci, sapica z morja pa je rahlo ohla-
jala že razgreto pokrajino. Naveze so se 
odpravile vsaka v svojo smer in že pred 
šesto zjutraj so se lahko lokalne živa-
li prebudile ob klicih: »Varujem! Dej 
štrik! Plezam! #%$!!?«

Po preplezanih prvih smereh je ve-
čina tečajnikov ugotovila, da plezanje 
dolgih smeri ni tako zahtevno, kot je 
lahko zahteven sestop, še posebej če 
malo zatavaš ali se izgubiš, medtem 
pa sonce prav neusmiljeno greje skale. 
Sašo je kasneje na plaži hudomušno 
izjavil, da bo jeseni najbrž organiziral 
tečaj sestopanja po različnih terenih.

Sama plezarija je trajala nekje do 
poldneva, ko se je sonce prikradlo nad 
kanjon in so bile temperature primer-
nejše za namakanje v morju. Večina 
navez je na dan preplezala po dve sme-
ri, dolžine od 120 do 170 metrov.

Kanjon Paklenica ponuja ogromno 
plezalskih užitkov. Skala je izvrstna, 

groba, na trenutke že kar pošteno reže 
v kožo. Plezalski raj z balvani, s krat-
kimi športnimi in dolgimi tradicional-
nimi smermi, z mogočnimi stenami. 
Najmogočnejša med njimi, Anića Kuk, 
si zasluži posebno omembo, saj je ste-
na, ki vzbuja strahospoštovanje; stena, 
ki premore najbolj legendarne in naj-
bolj slovite smeri. V kanjonu za osve-
žitev poskrbi potok, ki prinaša prijetno 
ohladitev, vsaj dokler struga ni suha.

Popoldanska relaksacija na plaži se 
je prelevila v relaksacijo na terasi pred 
apartmaji. Večer pa ni trajal pozno v 
noč, saj so zaradi utrujenosti vsi zgo-
daj popadali v postelje. 

Nedeljsko jutro kot deja vu sobo-
tnega. Jutranji ritual, ponovno čude-
nje Sašna, ki kar ni mogel verjeti, da 
smo budni. Zajtrk, kava, oprema in že 
smo bili v skali − tokrat bolj suvereni 
in bolj pri močeh. Večina navez je v 
nedeljo splezala po eno smer, nekate-
ri dve. Sledil je še hiter skok v morje, 
lahko kosilo in žal pot domov, saj se je 
tabor kot vedno prehitro končal.

Nejc Založnik

Uspešno izveden plezalni tabor 

Dolge športne plezalne 
smeri v Paklenici

Kegljanje 

Z leve Mojca Repnik, Ines Maričić, Aleša Založnik, Anton Zajc in Ivan Ivančič 

Z zmago v zadnjem, 4. kolu so ko-
roški paraplegiki postali zma-

govalci atletske lige Zveze paraple-
gikov Slovenije, kar jim je uspelo že 
tudi leta 2004. 

V boju za zlati pokal se je borilo 
osem pokrajinskih društev Slovenije. 
Tekmovanje je sestavljeno iz osmih 
disciplin: met kopja, kija, diska in 
suvanje krogle ter hitrostna vožnja z 
atletskimi vozički na 100, 200, 400 in 
800 metrov.

Koroška ekipa je močno zmagala 
(za 1178 točk) pred ekipami društev 
iz Podravja in ljubljanske pokrajine. 
Tekmovanja v Kopru se je udeležilo 
47 tekmovalcev iz osmih društev, kar 
je bila letos najvišja udeležba in dru-
ga najvišja udeležba nasploh. Kljub 
visokim temperaturam, ki so najbolj 
vplivale na tetraplegike, je daleč naj-
boljši rezultat dosegel naš atlet te-
traplegik Branko Erjavc, kateri je kij 
zalučal 21,91 m daleč in tako dosegel 

815,10 točk. Ostali naši tekmovalci so 
bili v absolutni razvrstitvi po orod-
jih uvrščeni takole: Branko Erjavc – 
kij 1. mesto, disk 3. mesto; Zdravko 
Grilc – kopje 2. mesto, disk 5. mesto; 
Damjan Rek – krogla 3. mesto, kopje 
6. mesto; Igor Kasnik – krogla 4. me-
sto; Boris Žibert – vožnja na 100 in 
200 m 2. mesto; Mitja Breg – vožnja 
na 400 m 1. mesto, vožnja na 800 m 
2. mesto.

V skupnem seštevku je ekipa DP 
Koroške z drugo zaporedno zmago 
spremenila zaostanek 490,16 točk 
v veliko prednost 926,48 točk pred 
ekipo Društva JZ Štajerske, sicer 
večkratnimi zmagovalci lige. Leto-
šnje prijetno presenečenje je Društvo 
paraplegikov Podravja, ki je zasedlo 
tretje mesto.

Čestitke ekipi in strokovnemu 
vodstvu, ki je z rednimi vajami in s 
strokovno vodenimi treningi dosegla 
ta izjemen rezultat in zasluženo sla-
vila. (SR) 

Koroški paraplegiki 

Zmagovalci atletske lige

Branko, met kija

Maro in Sara osvojila 3. mesto na 
državnem prvenstvu v kombi-

naciji desetih plesov. 

Plesalca Koroškega plesnega kluba 
Devžej Maro Vranaričić in Sara Frü-
hauf nadaljujeta odlično športno-
-plesno pot, ki je usmerjena samo 
še navzgor. Na letošnjem državnem 
prvenstvu v kombinaciji desetih ple-
sov, ki je v organizaciji Plesne zveze 

Slovenije potekalo v Medvodah, sta v 
kategoriji mlajših mladincev osvojila 
tretje mesto in tako zbirko dveh bro-
nastih medalj z letošnjih državnih 
prvenstev v standardnih in latinsko-
ameriških plesih dopolnila še s tretjo.

Maro in Sara nadaljujeta tradicijo 
visokih uvrstitev koroških plesalcev na 
državnih prvenstvih.

Aleš Sila, 
predsednik KPK Devžej 

Koroški plesni klub Devžej 

Nadaljevanje tradicije 
visokih uvrstitev

Turnir v kegljanju na 200 lučajev 

V okviru občinskega praznika je 
Športna zveza Slovenj Gradec 

skupaj z društvi že devetič organi-
zirala športno-rekreativno prire-
ditev Srečanje društev MO Slovenj 
Gradec, ki je rekreativnega značaja 
in predvsem priložnost druženja 
športno aktivnih članov športnih 
društev, delujočih v MO Slovenj 
Gradec. Letos je prireditev namesto 
v septembru potekala že v avgustu, 
v sklopu drugih aktivnosti, ki jih 
prireja MO Slovenj Gradec. Pričako-
vati je bilo, da bo zaradi počitniške-
ga termina udeležba precej manjša, 
z veseljem pa ugotavljamo, da so se 
društva dobro organizirala in v pri-
merjavi z udeležbo v preteklem letu 
prijavila le 8 ekip oz. le 20 udeležen-

cev manj. Vseh aktivnih udeležen-
cev je bilo letos 345. 

Tako so bila tudi letos rekreativna 
tekmovanja v devetih različnih špor-
tnih panogah. Celotno tekmovanje 
je potekalo v organizaciji Športne 
zveze SG, za izvedbo posameznih 
tekmovanj pa so poskrbela društva, 
člani zveze. Tako je kegljanje izvajal 
Kegljaški klub SG, šah Šahovski klub 
SG, košarko ŠD Pameče - Troblje, te-
nis ŠD Podgorje, streljanje Strelsko 
društvo SG, odbojko ŠD Stari trg, 
namizni tenis Namiznoteniški klub 
SG, nogomet ŠD Legen in badminton 
ŠD Sele - Vrhe. 

V košarki – streetball  je osvojila 
1. mesto ekipa ŠD Podgorje, v malem 
nogometu med člani ekipa ŠD Stari 

trg 1, med  veterani  ekipa ŠD Pame-
če-Troblje, med dečki pa ŠD Podgor-
je, v odbojki sta bili med moškimi in 
ženskami najboljši ekipi ŠD Sele-Vr-
he, v kegljanju pri moških ŠD Invalid 
(ki je bilo najboljše tudi v streljanju), 
pri odbojkaricah pa Društvo upoko-
jencev. Tenis so najbolje igrali člani 
ŠD Podgorje 2, veterani ŠD Podgorje 
1, ženske ŠD Podgorje, šah Društvo 
Invalidov, badminton pa moški, 
ženske in otroci do 15 let iz ŠD Sele-
-Vrhe 1. V namiznem tenisu je med 
moškimi na najvišjo stopničko sto-
pila ekipa Namiznoteniškega kluba 
1, med moškimi nad 50 let Društva 
invalidov, med ženskami pa ekipa ŠD 
Šmartno.  

Viktor Sušec 

Srečanje društev MO SG

Društva dobro organizirana

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC


