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V Maribor prihajajo vrhunske športne
ekipe
Da je Maribor športno mesto, vemo vsi, ki v
tem mestu živimo. Poletje pred nami pa bo
športnim navdušencem tokrat ponudilo kar tri
velike športne dogodke.

Že dva dni kasneje se bo v Dvorani Tabor z
reprezentanco Tunizije, v sklopu priprav na
olimpijske igre pomerila moška rokometna
reprezentanca. Na delu bomo tako lahko videli
fante, ki pod vodstvom selektorja Veselina
Vujovića v Riu odkrito ciljajo morda tudi na
kolajno.
24. avgusta pa bo prav tako Dvorana Tabor
gostila prijateljsko košarkarsko tekmo med
Slovenijo in Makedonijo. Pripravljalna tekma
bo del priprav, ki jih bodo slovenski košarkarji
opravili pod Pohorjem pred prihajajočimi
kvalifikacijami za Evropsko prvenstvo 2017.
Sodelovanje v reprezentanci so potrdili vsi
najboljši slovenski košarkarji kar pomeni, da
bomo lahko videli pravo športno poslastico.

Edinu Sejdinoviću zmanjkal le korak do
Ria

14. julija v Maribor prihaja nogometna ekipa
Levski iz Sofije, ki se bo v drugem
kvalifikacijskem krogu Lige Evropa pomerila z
vijoličastimi. Darko Milanič v prvem odzivu na
žreb: “Dobili smo klub s tradicijo. Ko rečeš
Levski, to v nogometni Evropi nekaj pomeni.
Gre za klub z lovorikami, z množico navijačev.
Po tekmovalni plati bi lahko imeli lažji žreb, a
bi tudi lahko dobili kakšnega težjega
nasprotnika. Možnosti so 50:50, začenjamo s
podobnega izhodišča. Trenutno je težko kaj
več povedati o nasprotniku, vendar smo že
začeli z zbiranjem vseh informacij in se bomo
temeljito pripravili. Želja je napredovanje in
verjamem, da je cilj uresničljiv. Tekmeca
spoštujemo, a se zavedamo svojih zmožnosti.”

V Bakuju se je od 14.6 do 26.6. 2016 odvijal
zadnji kvalifikacijski turnir za OI Rio 2016 na
katerem je sodelovala tudi slovenska
reprezentanca, katere stalni član je tudi Edin
Sejdinović v kategoriji do 64 kg, član
Železničarskega boksarskega kluba Maribor.
Za Edija se je končala še zadnja možnost za
odhod na olimpijske igre. Nasprotnik, Gruzijec,
dobitnik kolajne na zadnjih OI za mlade je
premagal Edija po rundah 2:1 oz. 29:28. Torej
za malo. Prvo rundo je Edi šel v borbo premalo
ogret, kar ga je stalo tistega pravega občutka
za borbo in tako je Gruzijec dobil prvo rundo.
Ne prepričljivo, a jo je dobil. Drugo rundo je
prišel na delovno temperaturo in zmagal,
tokrat dokaj prepričljivo. V tretji pa je pri
favoriziranem nasprotniku odločilno vlogo
odigral sodnik v ringu, ki je z vodenjem borbe
v nasprotnikovo smer, Edija spravil kar malo
ob živce, kar se mu seveda ne bi smelo zgodit.
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V takšnih primerih pa pride do izraza
"kilometrina", ki je Ediju še manjka.
Kilometrina je mišljena kot borba z vrhunskimi
nasprotniki. Borba z le temi pa je žal povezana
z financami, ki pa jih v slovenskem boksu
primanjkuje.

Ju-jitsu klub ADK Maribor ponovno
osvojil naslov prvaka ekipne Jadranske
Ju-jitsu lige!
Banja Luka je te dni gostila velik mednarodni
turnir v ju-jitsu, ter finale Jadranske ekipne jujitsu lige za sezono 2016. Prvič v šest letni
zgodovini lige je eni od ekip uspelo ponoviti
uspeh prejšnje sezone. Tako kot leta 2015 je
tudi v letošnjem letu zmagovalka lige postala
ekipa Ju-jitsu kuba ADK Maribor!
Da bo finale Lige napeto, je bilo slutiti že pred
pričetkom polfinalnih dvobojev. Dvorana
BORIK ( v tej dvorani je lansko leto svojo
pripravljalno
tekmo
igrala
slovenska
košarkarska reprezentanca proti srbski
reprezentanci pred pet tisoč gledalci) je bila
skoraj polna, saj je na samem turnirju
nastopilo preko tristo tekmovalcev iz osmih
držav (Slovenije, Črne Gore, Srbije,
Makedonije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in
BIH – Republike Srbske). Vse štiri ekipe finalistke lige (JJK ADK Maribor, PANDA Herceg
Novi, N&F Aleksinac in SRPSKA iz Sarajeva) so
namreč imele bučno podporo svojih
privržencev.

Takoj po svečani otvoritvi sta v prvem
polfinalu na tatami stopili ekipi JJK ADK
Maribor in PANDE iz Herceg Novega. Sam
rezultat 4 proti 1 za JJK ADK Maribor kaže na
lahko zmago, vendar temu ni bilo tako. Nejc
Noč je v kategoriji do 62 kg zmagal z 5:3, Blaž
Zupanič v kategoriji do 69 kg 13:6, Jaka
Muršec Pitamic pa je nato v kategoriji do 77
kg izgubil z rezultatom 5:6. Tilen Hadolin v
kategoriji do 85 kg in nato Denis Kurbus v
kategoriji do 94 kg sta zmagala z maksimalnimi
točkami zaradi poškodbe nasprotnika. V
najtežji kategoriji obe ekipi nista imeli
predstavnika. V drugem polfinalu je po
ogorčenem boju med ekipama SRPSKA iz
Sarajeva in N&F iz Aleksinca zmagala slednja.
Ekipa N&F Aleksinac je namreč dobila dvoboj z
rezultatom 3:3 in tehničnimi točkami 80:78.
Pred finalom je bilo ozračje še bolj
naelektreno kot pred pričetkom polfinalnih
dvobojev. Na krilih navijačev je v dvoboju med
JJK ADK Maribor in N&F iz Aleksinca najprej
Nejc Noč v kategoriji do 62 kilogramov zmagal
z najvišjim možnim rezultatom, prav tako je to
ponovil Blaž Zupanič v kategoriji do 69
kilogramov. Jaka Muršec Pitamic je nato v
kategoriji do 77 kilogramov po ogorčenem
boju s svetovnim mladinskim prvakom Nikolo
Trajkovičem izgubil, zmagi pa sta nato z full
ipponom priborila še Tilen Hadolin v kategoriji
do 85 kilogramov in nato še Denis Kurbus v
kategoriji do 94 kilogramov. V težki kategoriji
JJK ADK Maribor ni imel predstavnika. Končni
rezultat je tako bil 4:2 za JJK ADK Maribor!

Atleti odlični na domačem stadionu
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Na domačem stadionu v Športnem parku
Tabor je potekal mednarodni miting, na
katerem so nastopili tudi številni atleti
Atletskega društva Štajerska. Kljub temu, da
se prvi del sezone za večino počasi končuje, so
v večini prikazali odlične predstave in mnogi
razveselili tudi novih osebnih rekordov.
V moškem teku na 100 m je nastopil Bastian
Kobler in z dobrim časom 11,58 zasedel 25.
mesto. V istem teku je osebni rekord
odtekel Jakob Ules, ki se je z regularnim
vetrom prvič spustil pod mejo 12-ih sekund.
Njegova najboljša znamka je sedaj 11,99,
včeraj pa je zadostovala za 27. mesto.
Najmlajši predstavnik na 100 m razdalji Vid
Ules pa je s časom 13,16 zasedel 34. mesto in
popravil osebni rekord. Svojo najboljšo
znamko pa je izboljšal tudi v teku na 200 m,
kjer je s časom 26,48 končal na 22. mestu. V
teku na 400 m je odlično tekel Samo
Gomilšek, ki je tekel najhitreje letos in s
časom 52,09 zasedel 9. mesto. V teku na 800
m pa je ponovno zablestel Tilen Šimenko Lalič,
ki je bil prehiter za vso konkurenco in se s
časom 1:52,41 veselil nove zmage.

prav vse pa so se veselile novih osebnih
rekordov. Nika Boštjančič je v cilj pritekla v
času 12,93 in zasedla 13. mesto. Monika
Črček je prvič tekla pod 13-imi sekundami in s
časom 12,98 zasedla 15. mesto. Nadja
Rudolf pa se je s rezultatom 14,26 uvrstila na
22. mesto. Monika je nastopila tudi v
pionirskem teku na 60 m in s časom 8,17
zasedla 2. mesto. V istem teku pa je nastopila
tudi Pia Gornik, ki je svoj šprint končala v času
osebnega rekorda 8,45 in uvrstitvijo na 6.
mesto. Kasneje je Pia nastopila tudi na 200 m
in ga končala v času 28,00, kar je nov osebni
rekord, uvrstila pa se je na 17. mesto. Po
osebnem rekordu na 100 m je tudi na 200 m
zelo dobro tekla Nadja Rudolf in se uvrstila na
19. mesto, merilna ekipa pa ji je namerila
rezultat 29,34. Naša predstavnica v teku na
400 m je bila Ajda Vasilič, ki je en krog
pretekla v času 1:02,29 in se veselila 6. mesta
in novega osebnega mejnika. V najdaljšem
ženskem teku dneva, na 800 m smo imeli dve
predstavnici. Do 5. mesta je pritekla Špela
Gonza, ki je s časom 2:21,50 le za par stotink
zaostala za osebnim rekordom. Nika Bezjak pa
se je uvrstila mesto za njo, tekla pa najhitreje
letos in sicer 2:21,75.

V konkurenci žensk je Sabina Veit v teku na
100 m s časom 11,67 zasedla 2. mesto. Isto
mesto pa si je prišprintala tudi v teku na pol
stadionskega kroga, ki ga je pretekla z
letošnjem najhitrejšim časom, 23,34. S tem
rezultatom pa je ponovno potrdila kriterij za
nastop na letošnjih Olimpijskih igrah. Na 100metrski razdalji smo imeli tri predstavnice,
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Ultimate – veliko več kot le metanje
frizbija
Na
travnatih
površinah
športnega parka
Pobrežje
ob
popoldnevih po
zraku letijo beli
krožniki, zraven pa se množica mladih vztrajno
podi za njimi, se bori in spodbuja. To je šport
ultimate, ki je osvojil že marsikatero mlado
srce. Šport povzema vse vrline pravega
športnika. Ultimate igralec mora biti agilen,
vztrajen, predan, dobro mora poznati pravila,
saj se šport odvija brez sodnikov. Za nobeno
ceno ne sme izgubiti spoštovanja do
nasprotnika. Vsak klic na igrišču razrešita
vpletena igralca sama, po dogovoru se igra
lahko nadaljuje. Tako so zasnovana tudi
profesionalna prvenstva, na vseh tekmah
ocenjujemo nasprotnikov športni duh (ang.
»Spirit Of the Game«), ki zajema oceno

poznavanja pravil, fizičnega kontakta, fairplaya, pozitivnega odnosa, samokontrole in
komunikacije igralcev z nasprotno ekipo.
Ultimate je igra, kjer so združeni koncepti
nogometa, ameriškega nogometa in košarke.
Na igrišču je hkrati sedem igralcev, ženske in
moški igrajo skupaj. Igralna površina je
razdeljena na osrednji del in na dve coni na
vsaki strani igrišča. Točko ekipa doseže tako,
da s podajanjem diska dosežejo končno cono
na eni strani igrišča. Ko ima igralec disk v roki,
se ne sme premikati, lahko le pivotira. Gre za
nekontaktno igro, kjer so namerni kontakti
prepovedani.
Srednješolska Ultimate Liga
V soboto, 18. 6. 2016, smo člani Maribor
Ultimate organizirali zaključni poletni turnir,
kjer so se pomerile srednje šole iz cele
Slovenije. Prvo mesto je dosegla III. Gimnazija
Maribor, drugo SŠ Slovenska Bistrica, tretje pa
STŠ Koper.

1.FESTIVAL MARIBORSKEGA ŠPORTA
(Trg Leona Štuklja, 9. in 10. september 2016)

1.MARIBORSKI MESTNI TEK
(Trg Leona Štuklja in mariborske ulice, 10. september 2016)
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.

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
www.sz-maribor.com
www.szm.si
Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset dni
nam posredujte na naš elektronski naslov maja.bezjak@szm.si

To ni oglasno sporočilo. Dokument nima tiskane naklade in se
distribuira izključno po e-pošti ter na spletnih straneh. Me-Š
pripravljajo in oblikujejo: Maja Bezjak, Franjo Izlakar, Uroš
Lovrenčič
ter
stalni
in
občasni
sodelavci.
Kontakt: info@szm.si Spletne strani: www.sz-maribor.com

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo:
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