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IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2015
ŠPORTNIK MARIBORA 2015
Filip Flisar

ŠPORTNICA MARIBORA 2015
Ilka Štuhec

1. mesto na svetovnem prvenstvu v
smučarskem krosu

7. mesto na svetovnem prvenstvu v disciplini
alpska kombinacija
5. mesto v svetovnem pokalu v disciplini smuk

2. MESTO
Martin Bau

2. MESTO
Sabina Veit

15. mesto na svetovnem prvenstvu v disciplini
1500 prosto
2 x 9. mesto na evropskem prvenstvu v
disciplinah 400M in 1500M prosto
Izpolnjena norma za OI Rio 2016

26. mesto na svetovnem prvenstvu v disciplini
200M
Izpolnjena norma za OI Rio 2016
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3. MESTO
Žan Luka Zelko

3. MESTO
Polona Hercog

3. mesto na svetovnem prvenstvu v razredu
laser radial
3. mesto na evropskem prvenstvu v razredu
laser radial

71. mesto na lestvici WTA (konec leta 2015)
Polfinale 250.000$ turnirja v Bukarešti

NAJBOLJŠA MOŠKA ŠPORTNA EKIPA 2015
NK Maribor Branik

NAJBOLJŠA ŽENSKA ŠPORTNA EKIPA 2015
OK Nova KBM Branik

1. mesto v državni ligi

Pokalne prvakinje v sezoni 2014/2015
2. mesto v 1. Državni odbojkarski ligi v sezoni
2014/2015
Osvojitev naslova prvakinj Srednjeevropske
lige MEL

NAJBOLJŠA EKIPA V INDIVIDUALNIH
ŠPORTNIH PANOGAH 2015
Kegljaški klub Konstruktor

NAJ TRENER LETA 2015
Bruno Najdič

1. mesto v državni ligi
6. mesto na Svetovnem pokalu državnih
prvakov
1/8 finala Lige prvakov
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NAJBOLJŠE ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
2015

PERSPEKTIVNA ŠPORTNICA MARIBORA
2015
Sara Pungartnik

1. mesto: OŠ Ludvika Pliberška
2. mesto: OŠ Tabor 1
3. mesto: OŠ Borcev za severno mejo

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK MARIBORA
2015
Grega Popović
14.
mesto
na
mladinskem svetovnem
prvenstvu v disciplini
1500M
prosto
11. mesto na evropskih
mladinskih
igrah
v
Bakuju v disciplini 800M
prosto
Grega Popović se je v
letu 2015 udeležil svetovnega mladinskega
prvenstva v Singapurju kjer je osvojil 15. mesto
kar je pomenilo najboljšo slovensko uvrstitev.
Prav tako se je izkazal na evropskih mladinskih
igrah v Bakuju, kjer je z 11. mestom za las
zgrešil nastop v finalu, med osmerico
najboljših. Grega je bil v letu 2015 večkratni
državni mladinski prvak v disciplinah 800 in
1500M prosto. Nagrajen pa je bil tudi s strani
Plavalne zveze Slovenije, kot najboljši
mladinski plavalec preteklega leta.

3. in 5. mesto na evropskem mladinskem
prvenstvu
v
disciplini
borbe
Uvrstitve med najboljših pet v svetovnem
pokalu
2.
mesto
na
državnem
prvenstvu
Vsi navedeni rezultati so izjemno perspektivni
za njeno starost (17 let). Na državnem
prvenstvu je tekmovala v članski kategoriji,
kjer se je v finalu odlično borila proti
reprezentantki Nuši Rajher. Na evropskem
prvenstvu in evropskem prvenstvu klubov je
opozorila nase z izjemnimi rezultati in
kakovostjo borbe na najvišji ravni.
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PREJEMNIKI CIZLJEVIH PRIZNANJ
Božo – Bojan Kumperščak za 40 let uspešnega
dela v taborniški organizaciji.
Bruno Najdič za dolgoletno strokovno in
organizacijsko delo v odbojki.
Darko Vujčič za 25 let uspešnega strokovnega
in organizacijskega dela v Ju-jitsu.
Jan Čreslovnik za dolgoletno strokovno,
organizacijsko in sodniško delo v Taekwondoju.
Maja Šarac za 35 let uspešnega strokovnega in
organizacijskega dela v plavanju.

PRIZNANJA
NA
PODROČJU
INVALIDSKEGA ŠPORTA ZA LETO
2015
ŠPORTNIK LETA 2015 NA PODROČJU
ŠPORTA ZA INVALIDE
Žiga Kos
3. mesto v plavanju na 100 m prosto in 3.
mesto v štafeti 4x 100 m na Svetovnih igrah
specialne olimpijade v Los Angelesu

ŠPORTNICA LETA 2015 NA PODROČJU
ŠPORTA ZA INVALIDE
Sanja Debevc
2. mesto v bowlingu na Državnem prvenstvu
gluhih
1. mesto v bowlingu – dvojice na Državnem
prvenstvu gluhih

Silvester Lipošek za 30 let uspešnega
strokovnega in organizacijskega dela v
plavanju.
Teniški klub Branik za 75 let uspešnega
organizacijskega dela in podpore pri razvijanju
teniškega športa v Mariboru.
Žan Luka Zelko za osvojeni bronasti kolajni na
evropskem in svetovnem članskem prvenstvu v
letu 2015.

EKIPA LETA 2015 NA PODROČJU ŠPORTA
ZA INVALIDE
Moška ekipa Društva gluhih in naglušnih
Podravja Maribor v futsalu
1. mesti na DP gluhih v futsalu in na
superpokal turnirja gluhih
3. mesto na mednarodnem turnirju gluhih v
futsalu, v Nišu
6. mesti na mednarodnih turnirjih gluhih v
futsalu v Kragujevcu in na Dunaju

POSEBNA PLAKETA
Društvo invalidov Maribor
Za uspehe na področju športna za invalide, za
povečano vključevanje in spodbujanje športa
invalidov.
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PRIZNANJA OKS-ZŠZ ZA LETO 2015
Žan Luka Zelko prejme zlati znak za doseženo
3. mesto na svetovnem prvenstvu v jadranju, v
disciplini laser radial.
Matjaž Zelko prejme bronasto plaketo za
doseženo 3. mesto Žana Luke Zelka na
svetovnem prvenstvu v jadranju, v disciplini
laser radial.

Darko Pasarič, Jakob Simnič in Nejc Gazvoda
prejmejo bronasti znak za doseženo 3. mesto
na evropskem prvenstvu v taekwondo-ju - ITF,
v disciplini borbe ekipno.
Žiga Kos prejme listino z grafično kopijo
priznanja za doseženo 3. mesto na svetovnih
igrah specialne olimpijade, v plavanju, v
disciplini 100M prosto.

Urša Terdin prejme srebrni znak za doseženo
3. mesto na svetovnem prvenstvu v
kickboxingu, v disciplini lahki kontakt do 70 kg.
Gregor Stračanek prejme srebrni znak za
doseženo 3. mesto na svetovnem prvenstvu v
kickboxingu, v disciplini polni kontakt do 71
kg.
Domen Kugl prejme bronasti znak za
doseženo 3. mesto na evropskem prvenstvu v
taekwondo-ju - ITF, v disciplini borbe do 63 kg.

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
Ulica Vita Kraigherja 8
2000 Maribor
www.sz-maribor.com

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 epošti ter na spletnih straneh.

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset
dni nam posredujte na naše elektronske naslove
maja.bezjak@szm.si in/ali
urednistvo@mariborskisport.si!!!

Me-Š pripravljajo in oblikujejo: Maja Bezjak, Franjo Izlakar,
Uroš Lovrenčič ter stalni in občasni sodelavci.
Kontakt: urednistvo@mariborskisport.si in maja.bezjak@szm.si
Spletne strani: www.sz-maribor.com in www.mariborskisport.si

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo:
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