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Foto: MP Produkcija
ŠPORTNIK MARIBORA 2016
Boštjan Kline

ŠPORTNICA MARIBORA 2016
Ilka Štuhec

2. in 4. mesto na svetovnem pokalu v smuku
2. in 5. mesto na svetovnem pokalu v
superveleslalomu
Državni prvak v smuku

Trikrat 1. mesto na svetovnem pokalu v smuku
1. mesto na svetovnem pokalu v
superkombinaciji
5. mesto na svetovnem pokalu v
superveleslalomu

2. MESTO
Sabina Veit

2. MESTO
Filip Flisar

Trikrat 1. mesto na svetovnem pokalu v
smučarskem krosu

24. mesto na evropskem prvenstvu v disciplini
200M
Izpolnjena norma za OI Rio 2016
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3. MESTO
Ivan Trajkovič

3. MESTO
Tadeja Majerič

Trikrat 1. mesto na tekmah svetovnega pokala
Dvakrat 2. mesto na tekmah svetovnega
pokala
Trikrat 3. mesto na tekmah svetovnega pokala

Dve zmagi na 25.000$ turnirju
187. mesto na lestvici WTA

NAJBOLJŠA MOŠKA ŠPORTNA EKIPA 2016
NK Maribor Branik

NAJBOLJŠA ŽENSKA ŠPORTNA EKIPA 2016
OK Nova KBM Branik

2. mesto v državni ligi
Pokalni prvaki 2015/2016
Play off za Ligo Evropa

Pokalne prvakinje v sezoni 2015/2016
2. mesto v 1. Državni odbojkarski ligi v sezoni
4. mesto v MEVZA cup

NAJBOLJŠA EKIPA V INDIVIDUALNIH
ŠPORTNIH PANOGAH 2016
Železničarski teniški klub – moška ekipa

NAJ TRENER LETA 2016
Grega Koštomaj

1. mesto v državni ligi – tretje leto zapored

Trener Ilke Štuhec
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NAJBOLJŠE ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
2016

PERSPEKTIVNA ŠPORTNICA MARIBORA
2016
Katja Fain

1. mesto: OŠ Tabor 1
2. mesto: OŠ Ludvika Pliberška
3. mesto: OŠ Bojana Ilicha

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK MARIBORA
2016
Jaka Čas

Jaka velja za enega najperspektivnejših mladih
veslačev v Sloveniji. Na mladinskem evropskem
prvenstvu je kot mlajši mladinec v kategoriji
starejših mladincev, v dvojnem dvojcu osvojil
šesto mesto.

Plavalka je v letu 2016 izjemno napredovala, se
uvrstila v mladinska plavalno reprezentanco in
zastopala Slovenijo na mladinskem evropskem
prvenstvu kjer je v disciplini 800M prosto
osvojila 15. mesto. Med drugim je v mesecu
avgustu osvojila naslov absolutne državne
prvakinje in decembra na domačem mitingu v
Mariboru odplavala tudi B normo za člansko
svetovno prvenstvo. Na nedavnem zimskem
državnem prvenstvu je v mladinski kategoriji
na najvišjo stopničko odra za zmagovalce
stopila kar šestkrat.
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PREJEMNIKI CIZLJEVIH PRIZNANJ
Bojan Struger za več kot 30-letno strokovno
delo na trenerskem področju v različnih športih.
Borut Planinšič za dolgoletno uspešno
strokovno delo, organizacijsko delo in
dolgoletno uspešno poslanstvo na področju
športnega novinarstva.
Delija Šačiri za skoraj 40-letno uspešno delo in
organizacijsko vodenje v planinstvu in drugih
organizacijah.
Marjanca Karmel za dolgoletno delo v
taborništvu kot vodnica in načelnica ter velik
prispevek k razvoju taborništva.

ŠPORTNICA LETA 2016 NA PODROČJU
ŠPORTA ZA INVALIDE
Danica Padežnik
2. mesto na evropskem prvenstvu za slepe in
slabovidne v steznem kegljanju
2. mesto na državnem prvenstvu za slepe in
slabovidne v steznem kegljanju

EKIPA LETA 2016 NA PODROČJU ŠPORTA
ZA INVALIDE
Ekipa Društva invaldov Maribor v pikadu,
ženske
1. mesto na državnem prvenstvu
1. mesto na območnem tekmovanju v
Mariboru
Tretje leto zapored so osvojile naslov državnih
prvakinj

PRIZNANJA NA PODROČJU
INVALIDSKEGA ŠPORTA ZA LETO
2016

POSEBNA PLAKETA
Društvo paraplegikov Podravja
Za uspehe na področju športna za invalide, za
vključevanje in spodbujanje športa invalidov.

ŠPORTNIK LETA 2016 NA PODROČJU
ŠPORTA ZA INVALIDE
Franc Pinter
1. mesto v streljanju s standardno puško SH1
na državnem prvenstvu
2. mesto v streljanju s standardno puško SH1
na mednarodnem tekmovanju v Hannovru
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Domen Kugl prejme bronasti znak za doseženo
3. mesto na evropskem prvenstvu v panogi
kickboxing-wako v lahkem kontaktu do 63 kg.

PREJEMNIKI PRIZNANJ
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA
SLOVENIJE
Maša Simonič prejme srebrni znak za doseženo
drugo mesto na mladinskem evropskem
prvenstvu v karateju, v katah.
Denis Repa prejme srebrni znak za doseženo 2.
mesto kot član ekipe v shovdovnu – šport
invalidov.
Nejc Gazvoda prejme bronasti znak za
doseženo 1. mesto na evropskem prvenstvu v
panogi kickboxing-wako v lahkem kontaktu do
69 kg.
Urška Gazvoda prejme bronasti znak za
doseženo 3. mesto na evropskem prvenstvu v
panogi kickboxing-wako v lahkem kontaktu do
60 kg.

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

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.

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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