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PRIJAVE ZA MARIBORSKI MESTNI TEK SO ODPRTE. VSE
INFORMACIJE NAJDETE NA www.szm.si in www.mariborskitek.si.

Na Športni zvezi Maribor že aktivno potekajo
priprave na drugo izvedbo Mariborskega
mestnega teka, ki bo letos na sporedu 9.
septembra, s startom na Trgu Leona Štuklja.
Izjemen lanski odziv nam letos daje še večji
zagon, da ponovno pripravimo tekaško
prireditev, ki bo obogatila jesensko športno
dogajanje
v
našem
mestu.
Proga na razdaljah 5km in 10km, v katero smo
stkali prepoznavne naravne in kulturne
znamenitosti Maribora ostaja enaka kot lani.
Tekače bo popeljala iz Trga Leona Štuklja, mimo
Grajskega trga, zgradbe Mestne občine,
Ljudskega vrta in ulic v nazaj središču mesta.
Proga, ki tekačev zagotovo ne bo pustila
ravnodušnih.
Športno rekreativna prireditev »Mariborski
mestni tek« bo obenem ponovno nosila
dobrodelno noto, saj bomo del sredstev
namenili za Zvezo prijateljev mladine Maribor.
Z veseljem smo tako podprli program
''Omogočimo sanje'', katerega namen je
pomagati tistim otrokom in mladostnikom, ki

so nadarjeni na izbranem področju, prihajajo
pa iz socialno šibkih družin in tako nimajo
sredstev, da bi svojo nadarjenost nadalje
razvijali. Skupaj nam je tako uspelo zbrati več
kot 1.800 €. Že lani smo si zadali cilj, da ta
znesek letos presežemo in verjamemo, da nam
bo to tudi uspelo.
Ob tekaškem dogajanju pa bo na trgu Leona
Štuklja potekal tudi Festival mariborskega
športa, ki je lani pritegnil kar 28 mariborskih
klubov in društev, ki so na trgu predstavljali
svoje dejavnosti.
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Izjemen uspeh mlade plavalke Branika

Nogometaši sezono pričeli z dvojno zmago

Katja Fain, članica Plavalnega kluba Branik je
na nedavnem mladinskem evropskem
prvenstvu v plavanju osvojila bronasto kolajno
v disciplini 400 M prosto. Najperspektivnejša
športnica Maribora po izboru strokovnega
sveta Športne zveze Maribor, je uspeh
dopolnila še z dvema šestima mestoma, in sicer
na 800 M in 1500 M prosto.

Mariborski nogometaši so novo sezono pričeli z
zelo pomembno zmago na gostovanju v
Mostarju. V prvi tekmi drugega predkroga za
Ligo prvakov so z goloma Luke Zahoviča in
Marcosa Tavaresa premagali bosanske prvake,
Zrinjski in tako naredili velik korak proti
napredovanju. Povratna tekma bo to sredo ob
20.15 v Ljudskem vrtu. V primeru napredovanja
čaka ekipo pot na Ferske otoke ali Islandijo,
proti zmagovalcu para FH Hafnarfjordur –
Vikingur.

Foto: NK Maribor

Že v soboto pa je Mariborčane čakala prva
prvenstvena tekma. Proti vedno neugodnemu
Aluminiju iz Kidričevega so iztržili minimalno
zmago. Gol za domače je prispeval Aleks Pihler,
ki je izkoristil eno izmed mnogih priložnosti
vijoličastih in tako poskrbel, da so tri točke
ostale doma. Naslednja tekma bo v soboto,
22.7.2017, v Kranju, proti Triglavu.

Katjo letos čaka še absolutno državno
prvenstvo ter avgustovsko mladinsko svetovno
prvenstvo , ki bo potekalo v Indianapolisu.

Foto: NK Maribor
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Ekipa je štela 18 športnikov, 4 trenerje, vodja
ekipe je bila Maja Bezjak iz Športne zveze
Maribor, predstavnik mesta pa Gregor Žmak iz
Urada za šport. Naslednje igre bodo prihodnje
leto v izraelskem Jeruzalemu.

Odlični mladi mariborski športniki

Pretekli teden pa je v Marburg, na Six Nations
Cup odpotovalo skoraj petdeset mladih
športnikov. Mesto bodo zastopali v moškem in
ženskem nogometu ter ženski košarki.
Tekmovanje je na sporedu vsako drugo leto,
Mariborčani pa se ga udeležujemo že tretjič saj
je Marburg tudi naše pobrateno mesto.
Ekipa mladih mariborskih športnikov se je
prejšnji teden mudila v Kaunasu, na
Mednarodnih igrah šolarjev. V konkurenci več
kot 1700 športnikov iz 36-ih držav in 98-ih mest
so se ponovno odlično odrezali. Maribor je imel
predstavnike v nogometu, judu, atletiki in
plavanju. Najvišjo uvrstitev je dosegel Blaž
Omeragić, ki je v judu osvojil drugo mesto in
srebrno kolajno, v najtežji kategoriji +81 kg.
Nogometaši so se uvrstili v četrtfinale kjer so
izgubili proti kasnejšim drugo uvrščenim in se
tako uvrstili od petega do osmega mesta.
Najboljšo plavalno uvrstitev je dosegel Rok
Goropevšek, ki je bil na 50 m prsno na koncu
šesti. Med atleti je najvišje posegel Valentin
Vidovič, ki se je v teku na 400 m uvrstil v B finale
in bil na koncu petnajsti.
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Polona Hercog se vrača med najboljše
Mariborčanka, Polona Hercog je z uvrstitvijo v
tretji krog turnirja za grand slam v
Wimbeldonu izenačila svoj najboljši rezultat na
turnirjih za grand slam. Po seriji poškodb tako
dokazuje, da se vrača med najboljše. Na
tokratni turnir se je prebila skozi kvalifikacije, v
tretjem krogu pa je bila premočna sedma
nosilka, Svetlana Kuznetsova. Polona, ki je bila
na lestvici WTA najvišje uvrščena leta 2011, na
35. mesto se je do tretjega kroga turnirja za
grand slam prebila drugič. To ji je še uspelo
enkrat na pariškem pesku.

Foto: Arhiv Polona Hercog

Maribor znova pod taktirko Marka Šibile
Rokometaše mariborskega Branika bo ponovno
vodil Marko Šibila, s katerim so dosegli
največje uspehe v zgodovini mariborskega
rokometa. Z njim se bodo skušali vrniti na
»pota
stare
slave«.
Zadnji dve sezoni sta bili za mariborski rokomet
slabši od visokih pričakovanj in zastavljenih
ambicij vodstva kluba, edina svetla točka je
osvojitev 2. mesta v letošnjem Pokalu
Slovenije. Po Slavku Iveziču je dobršen del
minule sezone moštvo vodil Sebastjan Sovič, ki

mu je uspela uvrstitev v finale Pokala Slovenije,
a žal ne tudi v končnico za prvaka v državnem
prvenstvu. Zato so se v vodstvu RK Maribor
Branik odločili, da posežejo po preverjenem
receptu. »Najprej bi se Sebastjanu Soviču
zahvalili, da je bil pripravljen prevzeti moštvo v
kriznih časih ter za ves njegov vložen trud in
energijo ter ne nazadnje za odličen rezultat v
pokalnem tekmovanju. Zavedamo se, da je bilo
njegovo delo vse prej kot lahko, ampak želimo
da mariborski rokomet rezultatsko raste.
Osvojitev pokalnega srebra je spoštovanja
vreden rezultat, toda 7. mesto v prvenstvu ni v
skladu z vizijo kluba. Zato smo se odločili, da
ponovno sklenemo sodelovanje z Markom
Šibilo, ki je bil v letih od 2010 do 2014 kreator
zgodovinskih
dosežkov
mariborskega
rokometa. Skratka skupaj si želimo napredovati
od doseženih uspehov, kjer so se naše poti po
zelo uspešnih 4 sezonah in pol razšle.« so
povedali v vodstvu RK Maribor Branik.
Prva medalja v državnem prvenstvu-bron v
sezoni 2013/14, tri četrtfinala v treh različnih
evropskih pokalih in skupinski del Pokala
Evropske rokometne zveze so uspehi, ki jih je z
mariborskih Branikom dosegel Marko Šibila.
Gre za zgodovinske mejnike, katerih prekositev
zagotovo pomeni velik izziv. »V vodstvu RK
Maribor Branik so izrazili željo po vnovičnem
sodelovanju in zaradi enakih pogledov, kako
naj bi celotna zadeva potekal v prihodnje, smo
zelo hitro našli skupni jezik. Veselim se
ponovnega dela v tako zdravi sredini, večji del
moštva predstavljajo mladi igralci za katere
sem slišal, da so zelo zagnani. Prepričan sem,
da bomo ustvarili dobre rezultate, vse pa je
seveda povezano z vloženo energijo in
kakovostnim delom ter pripravljenostjo in
visoko moralo vseh, ki so kakorkoli povezani z
delom v klubu.« je dejal 55-letni Mariborčan in
novi trener RK Maribor Branik Marko Šibila.
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NK Maribor – HŠK Zrinjski Mostar
Sreda, 19.7.2017 ob 20.15

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
www.szm.si
Tel: 02/2300-480

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.szm.si
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