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Izziv, šolanje in nabiranje  
izkušenj na tujem

To jesen rekordno število ma-
riborskih športnih kolektivov 
nastopa v regionalnih ligah. Te 
so zanimive in koristne. V teh 
ligah mnogi vidijo možnost pri-
merjanja moči s klubi iz okoli-
ce. Tekme državnega prvenstva 
včasih niso dovolj, zato je treba 
najti primerne nasprotnike na 
tujem. Kljub stroškom, ki na-
stanejo pri taki udeležbi, klubi 
pa iz leta v leto vse težje nabe-
rejo denar, so želje po regional-
nem povezovanju velike.     

Največ izkušenj s takšnim 
povezovanjem imajo odbojka-
rice Nove KBM Branika. Ob ka-
mniški ekipi nastopajo še Linz, 
Teva Gödöllö, Doprastav Brati-
slava, Slavia Bratislava, Vasas 
Budimpešta in Post Schwechat. 
Cilj branikovk je uvrstitev na 
zaključni turnir interlige. Toda 
izbranke trenerja Bruna Najdi-
ča so to tekmovanje celo osvo-
jile, nato so še postale državne 
prvakinje in uspešno zaključi-
le sezono. Tudi mariborske ho-
kejistke s tekmovanji na tujem 
imajo dolgoletne izkušnje. Letos 
so na pot uveljavitve stopili Lis-
jaki. Še pred dvema letoma 
so igrali v mednarodni ligi s 
srbskimi in hrvaškimi pred-
stavniki, zdaj so se napotili k se-
vernim in zahodnim sosedom, 
kjer skupaj z drugimi slovenski-
mi klubi igrajo v petnajstčlanski 
ligi. Slovenski hokej zastopajo 
klubi Maribor, Playboy Slavija, 
Bled, Celje, Triglav Kranj in Je-
senice. 

Naslov prvaka brani avstrij-
ski klub Bregenz, v tej ligi celo 
igra nekoč prvak Feldkirchen. 
"Liga INL je korak naprej v ra-
zvoju slovenskega in maribor-
skega hokeja. Za naše mlade 
hokejiste bo liga velik izziv, saj 

vsi želijo igralsko napredova-
ti in se dokazovati," je na pred-
stavitvi pred sezono povedal 
Andrej Verlič, alfa in omega 
mariborskega hokeja in pred-
sednik strokovnega sveta HDK 
Maribor. V igralskem kadru je 
26 hokejistov, večinoma vzgoje-
nih v domačem klubu. Le štirje 
so starejši od 22 let, kar pomeni, 
da imajo Lisjaki zelo mlado za-
sedbo, ki potrebuje izkušnje. 
Igranje v ligi INL bo priložnost 
za nabiranje izkušenj. V igral-
skem kadru članske ekipe so 
nastale spremembe, spremem-
ba je tudi na trenerski klopi. Vo-
denje moštva je prevzel Janez 
Finžgar. Vsi skupaj so prepriča-
ni, da je liga INL za vse skupaj 
velik izziv in odskočna deska 
v razvoju mladih. Cilj je dobra 
in zavzeta igra ter uvrstitev v 
sredino lestvice. A to bo zelo 
težko, toda Mariborčani delajo 
na dolgi rok.  

V regionalne vode so se 
podali tudi mariborski vater-
polisti. Nastopajo v jadranski 
ligi, ki je takoj za ligo prvakov 
najbrž druga najmočnejša liga v 
Evropi. Nastopa enajst izjemno 
močnih klubov iz Hrvaške in 
Črne gore. Hrvaška je olimpij-
ska prvakinja, Črna gora sve-
tovna podprvakinja. Torej gre 
za moštva, ki krojijo vrh evrop-
skega klubskega vaterpola, 
edini slovenski klub v jadran-
ski ligi pa je Branik. To soboto 
bo v Pristanu nastopil evropski 
podprvak Jug iz Dubrovnika. 
Branikovci bodo težko osvojili 
kako točko. "Čeprav smo vedeli, 
da se našim mladim vaterpoli-
stom na tekmah z uveljavlje-
nimi klubi obetajo porazi, o 
odločitvi o igranju v jadranski 
ligi nismo veliko razmišljali. 

Vedeli smo tudi, bodo tekme 
zanje tudi učne ure, ki jim bodo 
na nadaljnji športni poti še kako 
koristile. Z odločitvijo nismo le 
ugodili želji naših fantov po 
igranju tekem proti asom va-
terpola, ampak tudi maribor-
skim privržencem tega športa, 
ki v Pristanu lahko v živo spre-
mljajo mojstrovine vrhunskih 
vaterpolistov. Tudi stroški na-
stopanja v jadranski ligi niso 
tako visoki, da jih klub ne bi 
zmogel. Tekmovanje nas bo 
stalo največ 20.000 evrov," je 
zadevo opisal vodja projekta 
mariborske udeležbe na Jadra-
nu Robert Grubišić. V rokometu 
igrajo ligo SEHA, a tam ni slo-
venskih predstavnikov, čeprav 
si organizatorji lige želijo, da bi 
Slovenci bili prisotni. Morda v 
bližnji prihodnosti, če bo zma-
govalec te lige dobil neposre-
dno udeležbo v ligi prvakov. 
Za zdaj slabo kaže. Sanje ma-
riborskih košarkarjev so, da bi 
nekoč igrali jadransko ligo. Pot 
do tja pa bo zelo težka, pogoji so 
namreč zelo strogi.   

Hokejisti so izbrali sever.

Branikovci so na Jadranu.

Vse več mariborskih ekip nastopa  
na regionalnih tekmovanjih

Kljub stroškom,  
ki nastanejo pri 
taki udeležbi,  
klubi pa iz leta 
v leto vse  
težje naberejo 
sredstva,  
so želje po  
regionalnem 
povezovanju 
velike

UROŠ LOVRENČIČ 
PREDSEDNIK UO ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Za naš narod velja, da je v primerjavi s sosednjimi eden najbolj 
športno aktivnih. Po nekaterih uradnih raziskavah naj bi se s 
takšno ali drugačno vrsto športa ukvarjalo okrog 4 odstotke 
aktivnega prebivalstva, resnica pa je, da je aktivnih celo nekaj 
več. To pravilo potrjujejo dejstva, da je recimo ob objavah 
družbenih dogodkov v raznih medijih ali evidencah prav 
športnih dogodkov največ, pravzaprav več kot polovica vseh sku-
paj. Enako dejstvo lahko potrdijo tudi naši južni sosedje, saj velja 
nepisano pravilo, da tudi ob odhodu na dopuste na hrvaško 
obalo največ športne opreme s seboj pripeljemo prav Slovenci, pa 
naj bodo to kolesa, jadralne deske, rolerji ali pa samo pohodniška 
oprema. Radi se gibamo, prosti čas radi preživljamo v naravi ali 
ob rekreaciji s prijatelji, radi smo tekmovalni.

Nič drugače ni v Mariboru. Športna 
zveza Maribor že prav od začetka, to 
je od leta 1967, združuje vsa maribor-
ska društva športa, rekreacije in 
gibanja, pa naj bodo to res društva v 
pravem, čisto bazičnem pomenu 
besede, kjer se člani združujejo 
predvsem zaradi skupnih želja po 
organiziranem gibanju ali vadbi, 
preko tematsko popolnoma specializiranih društev, kamor 
spadajo recimo invalidska športna društva, tehnična kultura, 
društva strokovnih delavcev v športu itd., do najbolje organizira-
nih mariborskih klubov, ki naše barve uspešno branijo v 
mednarodnih tekmovanjih. Vsi smo šport. 

Kot že omenjeno, je Športna zveza Maribor v vseh letih uspešno 
zastopala interese svojih članov. Je pa treba biti pošten in 
povedati, da so bili za zvezo včasih boljši časi, včasih pa slabši. V 
maju tega leta je potekala naša redna letna skupščina, na kateri 
smo izvolili novo vodstvo zveze in tudi druge organe. Kmalu 
smo zagrizli v delo in naša vizija je usmerjena predvsem k temu, 
da v prihodnosti nekatere stvari optimiziramo, nekaterim se 
odpovemo, preostale pa spravimo na višji nivo. Eden od teh je 
tudi naše glasilo, vsem dobro znani Mariborski šport, ki je bil 
sicer vsa leta izredno dobro urejen in vsebinsko poln, a se je 
pojavljala težava, da morda vse rezervacije niso prišle pravi čas 
na pravo mesto, marsikdo od občanov pa ga je celo pomotoma 
zabrisal v smeti, skupaj z vsemi reklamami najrazličnejših 
prodajnih centrov, ki trenutno najbolj polnijo naše poštne 
predalnike. Zato smo se skupaj z upravnim odborom ŠZM in 
uredniškim odborom glasila Mariborski šport odločili, da bo 
glasilo v bodoče izhajalo enkrat mesečno kot priloga časnika 
Večer. Tudi v podjetju Večer so nam ponudili pomoč in nam 
močno pomagali k res izjemnemu podvigu, saj bo zdaj naše 
glasilo lahko bralo zelo veliko ljudi, izhajalo bo namreč v nakladi 
30.000 izvodov. Upamo na uspešno sodelovanje še v bodoče. Pa 
naj zaključim malo drugače, kot se ponavadi zaključujejo 
uvodniki. Danes, ko v rokah držite prvo številko našega preno-
vljenega glasila, veselja z vami ne morem deliti v celoti. Trenutno 
sem namreč na čisto drugem koncu sveta, na Novi Zelandiji, kjer 
kot mednarodni sodnik sodim na svetovnem prvenstvu v 
raftingu. Tako bo prva številka morala počakati še nekaj tednov 
pri meni doma, da jo prvič vzamem v roke. In kot že povedano, 
vsi smo šport. Vsi smo mariborski šport, tako ali drugače.  
Mladim v poduk pa bi želel povedati, da je šport največji, 
pravzaprav edini pravi svetovni ambasador trajnostnega razvoja 
in kvalitete življenja, ki ima po vsem svetu enako vrednost, in da 
vam bo odprl marsikatera vrata ter popeljal na marsikatero 
potovanje, kjer boste videli in doživeli stvari, ki jih drugače 
nikoli ne bi, če boste na svoji športni poti le dovolj vztrajni, 
pridni in pošteni, do samih sebe in drugih. 

Vsi smo  
šport

Šport je edini 
pravi svetovni 
ambasador 
trajnostnega 
razvoja in kvali-
tete življenja

Uvodnik

Prosimo vas, da nam na priloženem obrazcu posredujete podat-
ke o športnih prireditvah in manifestacijah, ki jih boste izvedli 
v letu 2014, za potrebe informiranja obiskovalcev, novinarjev in 
objave na spletnih straneh. V letu 2013 bomo izdelali spletno bro-
šuro ŠPORTNE PRIREDITVE V LETU 2014 v Mestni občini Maribor, 
podatke bomo v promocijske namene objavili na spletnih stra-
neh: http://www.maribor.si/sport, Zavoda za turizem Maribor in 
drugih spletnih straneh s prireditvami po Sloveniji.

 Prosimo vas, da nam izpolnjen obrazec s prireditvami pošljete 
do 25. 11. 2013  na e-naslov: irena.pogorelcnik@maribor.si, ali na 
naslov: Urad za šport (pripis za brošuro 2013), Ul. Vita Kraigherja 
8,  2000 Maribor. Obrazci so dosegljivi tudi v elektronski obliki na 
spletni strani: http://www.maribor.si/sport.

Evidentiranje športnih  
prireditev v letu 2014

fokus
OGLASNA PRILOGA

MARIBORSKI ŠPORT
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Brez članske ekipe košarkaric

Evropsko prvenstvo v košarki 
Mariboru ni prineslo nič dobre-
ga. Obšlo ga je v velikem loku, 
klubi se borijo s finančnimi te-
žavami, prvič po osamosvoji-
tvi se je košarkarska sezona v 
ženski ligi začela brez maribor-
skih predstavnic. 

Te niso dobile licence za 
nastop v ligi, tako zmagovalke 
pokala 2004 in udeleženke regi-
onalne lige nimajo pravice na-
stopa. Kako je nastal ta zaplet? 
V klubu pravijo, da so postopek 
vodili v skladu s pravilnikom, 
pa vendar lahko kot odgovor-
ne osebe v klubu ugovarjajo, 
da so nekateri dogovori, poja-
snila, pričakovanja, tudi neve-
dnosti, pripeljali do trenutka, 
da klubu niso podelili licence 
zaradi pomanjkljivih finančnih 
kriterijev, ki jih komisija zaradi 
navedenega sploh ni videla ozi-
roma ni imela možnosti videti. 

"Fi na nč n i m k r iter ijem 
Žensko košarkarsko društvo 
Maribor namreč v celoti za-
dostuje, saj nimamo nobenih 
dolgov do igralk, trenerjev, 
KZS, sodniške organizacije, tre-
nerske organizacije, najemoda-
jalcev športnih dvoran. Tudi 
pri rednemu obisku inšpekto-
rice ministrstva za šolstvo in 
šport je bilo ugotovljeno zapi-
sano stanje in ni bilo nobenih 
pripomb. 

Nepodelitev licence in za-
vrnitev pritožbe torej temeljita 
zgolj na (ozko) formalističnem 
neizpolnjevanju kriterijev, prav 
nič pa na realnem, kaj šele na 
pravnoformalno nemerljivem. 
Razumemo, da tako renomi-
rana organizacija, kot Košar-
karska zveza Slovenije je, sicer 
lahko deluje le po pravnofor-
malnih in normativnih krite-
rijih, pa vendar menimo, da 
zmeraj ostaja še dodatna mo-

žnost, dodaten telefonski klic 
ali dodaten poziv, ki ne pripe-
lje do izključujoče situacije. 

Š p o r t n o  p o l j e ,  r a z v o j 
(ženske) košarke v Sloveniji in 
lokalnih skupnostih, temelji na 
velikemu naporu, tudi lastnem 
odrekanju, prepričevanju in en-
tuziazmu ter nenehnem boju 
za preživetje v skrbi zagotovi-
ti razvoj in omogočati mladim 
ukvarjanjem s tem lepim in 
nam tako dragim športom!" so 
med drugim zapisali. Z nepode-
litvijo licence (zaradi formalnih 
nedorečenosti) se sicer kaznuje 
članska ekipa, ki ji ni omogoče-

no nastopanje v prvi ligi, ki si jo 
je ta zagotovila na športnemu 
področju. In še huje, okrnjene 
so ji osnovne pravice izvajati 
tekmovalni šport, saj v Slove-
niji ni druge lige za ženske, kar 
je na neki način tudi diskri-
minatorno. Še več, na ta način 
bo postalo vprašljivo izvajanje 
vseh športnotekmovalnih pro-
gramov kluba za mlajše katego-
rije (U-10, U-12, U-14, 2x U-16 in 
U-18), saj je za financiranje lo-
kalne skupnosti pogoj nastop 
članske ekipe. 

IO KZS so prosili in pozvali, 
da s potrebno pozornostjo po-

novno preuči situacijo, dejstva, 
tudi manjkajoče zahtevane fi-
nančne kriterije, in v intere-
su košarke preuči možnosti, ki 
zmeraj obstajajo. 

"V izogib tovrstnim zaple-
tom, še več, v bran razvoju in 
obstoju ženske košarke v Slo-
venije (saj na primer tradicio-
nalni klubi Ježica, Ilirija, ŽKD 
Maribor ne nastopajo več v 
članski kategoriji, kar kliče po 
reakciji, ne slepemu sledenju 
birokratskim ukrepom, saj je 
v treh letih s 13 članskih ekip 
število nastopajočih padlo na 
samo šest), bomo v kratkem 

pripravili problemsko konfe-
renco, okroglo mizo, kamor 
bomo povabili predstavni-
ke klubov, medijev in seveda 
predstavnike KZS, kjer bomo 
lahko neposredno in odkrito 
govorili in (verjetno) ugotovi-
li, da ta segment športa v Slo-
veniji žal nazaduje in bi prav 
KZS, kot najvišja strokovna in-
stitucija, morala braniti status 
športne panoge, ki ji tudi go-
spodarska situacija v Sloveniji 
ne namenja svetle prihodnosti. 
Sami bomo seveda predlagali 
primerne rešitve," so že zapisa-
li v odgovoru.

Nekoč so bile v vrhu domače košarke.

Licenčna komisija 
Košarkarske zveze  
Slovenije ni dovolila 
nastopa ŽKD  
Maribor

22. 11.
Pristan: Plavalni troboj: PK Branik 

23. 11. (17.00)
LV: NK Maribor - NK Domžale 

23. 11. (17.00)
Ledna: Lisjaki - Bled

23. 11. (20.00)
Pristan: Jadranska vaterpolo liga: AVK Branik - 
Jug Dubrovnik 

27. 11. (20.00)
Tabor: RK Maribor - RK Ormož 

27. 11. (17.30)
Tabor: OK Lunos Maribor - OK Šoštanj - pokal 

29. 11. (17.30)
Tabor: OK Lunos Maribor - OK Krka 

29. 11. (20.00)
Tabor: KK Maribor NKBM - KK Portorož

30. 11. (19.00)
Ledna: Lisjaki – Feldkirchen

30. 11.
Pristan: Mad cup 2013 

30. 11. (17.00)
LV: NK Maribor - NK Zavrč 

30. 11. (18.00)
Lukna: ženska odbojka: OK NKBM - Doprastav 
Bratislava 

1. 12. (17.00)
Ledna: Lisjaki - Bregenzerwald

1. 12. (19.00)
Tabor: pokal EHF: RK Maribor Branik - Tatran

4. 12. (18.00)
Lukna: ženski pokal RK Branik – RK Žalec 

4. 12. (19.30)
Tabor: OK Lunos Maribor - OK Topolšica 

7. 12.
Pristan: Božičev memorial 2013

7.12 (20.00)
Pristan: AVK Branik – Budva

FOKUS: Mariborski šport
IZDAJATELJ: Športna zveza Maribor
UREDIL: Milan Lazarević
OBLIKOVANJE IN TISK: ČZP Večer

Kam v Mariboru

"Finančnim  
kriterijem 
Žensko košar-
karsko društvo  
Maribor 
namreč v celoti 
zadostuje"
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Ob 24-meseèni vezavi na paket Veèer plus je klasièni xPad 

na voljo za 64,90 evra, model xPad PRO pa za 89,90 evra. 

Informacije na www.vecer.com/plus, revije@vecer.com 

ali po telefonu 02 23 53 326.

Vsak trenutek nov.

 

 

Berite Veèer že zveèer

Veèer lahko berete na tablici kjerkoli in kadarkoli. Strani 

jutrišnjega Veèera lahko spremljate sproti, še preden jih 

vidi tiskar.

Poleg standardnih programov smo na jesenski izdaji tablice prednaložili še: 

priroènik GOBE za zaèetnike in prave gobarje, zbirko podatkov o ZDRAVILIH, 

angleško-slovenski SLOVAR, pripomoèke za reševanje KRIŽANK, igre s 

kartami, ŠAH in druge uporabne vsebine.

xPad 

za 

64,90 €

Trije dnevi vrhunskega plesa

Plesni klub Pingi Maribor bo v dvorani Tabor  
6., 7. in 8. decembra 2013 gostil mednarodno 
plesno tekmovanje najvišjega ranga. Za naslove 
zmagovalcev v standardnih in latinsko-ameri-
ških plesih se bodo potegovali plesni pari vseh 
starostnih kategorij.  Tekmovanje world open je 
najvišjega ranga. Plesnim parom omogoča nabor 
višjega števila točk za svetovno rang lestvico, or-
ganizator pa si lahko šteje v čast, da mu je bila za-

upana organizacija tako prestižnega tekmovanja. 
Svetovna plesna zveza WDSF je organizacijo zau-
pala Plesni zvezi Slovenije, ta pa Plesnemu klubu 
Pingi Maribor. Tekmovanja Maribor open 2013 
so razpisana za vse kategorije – pionirje, mlajše 
mladince, mladince, starejše mladince, člane 
ter seniorje I, II in III. Organizatorji pričakujejo 
preko 450 plesnih parov iz 22 držav, sodilo bo 24 
sodnikov iz 14 držav.

Nadiya in Miha

Mariborski jadralci  
nizajo zmage

Na 13,5 metra dolgi regatni ja-
drnici, ki je plod slovenskega 
znanja navtičnega arhitekta 
Andreja Justina in je druga od 
samo dveh izdelanih, jadrajo 
člani jadralnega društva Mari-
borčanka. 

Jedro posadke s skiperjem 
Samom Žvanom je iz Maribo-
ra, preostanek ekipe pa priha-
ja z različnih koncev Slovenije, 
od Laškega preko Ljubljane do 
Primorske. Posadko sestavljajo 
Marko Hercog, Miran Krivec, 
Dejan Kiker, Gorazd Gerlič, 
Luka Samec, Matjaž Senica, 
Neven Rodica, Smiljan Simerl, 
Damir Sejdič, Bojan Gerič, Reno 
Križmanič, Peter Podunavac, 
Anton Repovž, Robi Klun, Da-
vorin Vuga, Iztok Turk in Samo 
Žvan.

Z zadnjo regato sezone, me-
morialom Francija Stresa, se 
je konec oktobra v Piranskem 
zalivu končala letošnja serija 
osmih regat pokala Slovenije 
za jadralce na velikih regatnih 
jadrnicah. V šibkem vetru, ki 
ni presegel deset vozlov, se je 
najbolje znašla posadka kr-
marja Sama Žvana in z zmago 
potrdila primat v slovenskem 
jadranju v svojem razredu ja-

drnic. Druga je v cilj priplula 
Megaenergija s krmarjem Da-
vidom Bartolom iz koprskega 
društva Pocodebon, tretja pa 
Mini Jena z Mitjo Simčičem iz 
ŠJK 2M Izola.

"Že šesta zaporedna zmaga 
serije regat pokala Slovenije je 
bila pred sezono naš glavni cilj 
in nam veliko pomeni. Letos še 
posebej, saj smo med 79 nasto-
pajočimi jadrnicami v posadki 
Megaenergije imeli enakovre-
dne izzivalce, ki pa smo jih na 
koncu prepričljivo premaga-
li. Šestkrat smo bili boljši mi, 
dvakrat oni," je povedal Žvan. 
"Tudi z nastopi na drugih re-
gatah, predvsem v tujini, smo 
zadovoljni. Na dveh največjih 
hrvaških regatah, Fiumanki in 

viški regati, sicer nismo pono-
vili zmag iz leta 2012 oziroma 
2010, vendar smo z izidoma še 
zmeraj izpolnili želje. Na Fiu-
manki, izjemno organizira-
ni junijski regati pred Reko, 
katere častni pokrovitelj je hr-
vaški predsednik Josipović, ce-
lotno mesto pa diha z regato in 
spremljevalnimi prireditvami, 
smo med več kot 200 jadrnica-
mi prijadrali na četrto mesto. 
Na viški regati, med Splitom 
in Visom, smo zmagali na prvi 
etapi do Visa, ob vrnitvi pa za-
sedli drugo mesto, kar je bila 
tudi končna uvrstitev."

Assilina je že pospravljena 
in jo v portoroški marini čaka 
nekajmesečni počitek, načrti 
za novo sezono pa so jasni. "Ne-

ambiciozni bi bili, če ne bi bil 
cilj sedma osvojitev pokala Slo-
venije, na drugih regatah doma 
in v tujini pa čim več uvrstitev 
na oder za zmagovalce. Ob tem 
načrtujemo še več nastopov na 
Hrvaškem, kjer je tekmoval-
no jadranje veliko bolj popu-
larno in cenjeno kot pri nas. 
Počitka pa si ključni člani po-
sadke niti ne moremo privo-
ščiti. Če hočemo konkurenčno 
jadrnico, jo moramo opremi-
ti z nekaj novimi jadri. To pa 
zahteva precej denarja, ki ga 
kljub zadovoljnim in zvestim 
sponzorjem vse težje zberemo. 
Kar pa je že druga plat meda-
lje uspešne mariborske športne 
zgodbe," je zaključil krmar As-
siline Samo Žvan.

Zmagovalna jadrnica

Posadka jadrnice  
Assilina je že šestič  
zapored osvojila 
naslov slovenskih 
pokalnih  
zmagovalcev

Jadran jim ustreza
Ekipa ADK Maribor

V Skopju je bilo tretje kolo jadranske ju-jitsu lige. Ekipa ADK Ma-
ribor je premagala oba tekmeca in po končanem predtekmovanju 
osvojila končno drugo mesto. V zadnjem krogu so si dokončno 
nastope v finalu poleg mariborske ekipe zagotovile še ekipe SAJ 
Zemun, Budva Alfa in N&F Aleksinac.

Ekipa JJK ADK Maribor je najprej premagala ekipo Budve Alfa 
s tesnim izidom 3:3 (tehnične točke 47:38). Drugi dvoboj z risi iz 
Makedonije je bil nekoliko lažji. ADK je zmagal s 5:1 in tako osvojil 
skupno drugo mesto. Na finalnem turnirju v Mariboru 12. aprila 
bosta polfinalna para Zemun - Aleksinac in Budva - ADK Mari-
bor. Boljša iz obeh dvobojev se bosta pomerila za naslov tretjega 
prvaka jadranske lige v ju-jitsu. V prvi sezoni je naslov osvojil ADK 
Maribor, naslov druge sezone brani N&F Aleksinac.

Tudi prvo svetovno prvenstvo IKU za otroke, kadete in mladin-
ce smo uspešno zaključili. Kraj Caorle pri Benetkah bo mnogim 
mladim ostal spomin do konca življenja. Štirinajst osvojenih 
medalj v konkurenci 1100 tekmovalcev iz devetindvajsetih držav 
je velik rezultat. Glede na majhnost države Slovenije in naš entu-
ziazem smo lahko zelo ponosni. Veliko tekmovanje, kot je svetov-
no prvenstvo, ni minilo brez slabosti. Z malo več sreče bi realno 
lahko osvojili še kakšno medaljo več.

Kljub velikim finančnim težavam smo zgodbo zaključili več 
kot odlično. Zahvala gre vsem – predvsem staršem za finančno 
in moralno podporo. Trenerji Milan Zadravec, Jernej Hojnik, Se-
bastjan Javoršek, Peter Majer in Ljubo Javoršek so svoje delo opra-
vili z odliko. Omeniti treba prvi mesti Aljoša Plajnšnka in Vida 
Verena Hochstaterja.

Uspešni karateisti 
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Mikavna evropska liga

To soboto čaka rokometaše 
Maribora Branika prva tekma 
tretjega kroga pokala EHF. Go-
stujejo pri slovaškemu prvaku 
Tatranu iz Prešova. Povratna 
tekma bo 1. decembra v dvo-
rani Tabor. Skupni zmagovalec 
bo šel v skupinski del. Obe ekipi 
sta lani igrali v skupinskem 
delu, tako bo poraženec pred-
časno zaključil evropsko pot.

Na zadnji stopnici pred vsto-
pom v skupinski del pokala 
EHF stoji visoka ovira. Mari-
borčani so se ognili nemškim 
in francoskim velikanom, 
dobili pa zahtevnega, morda 
ne preveč atraktivnega tekme-
ca. Klub iz Slovaške že vrsto let 
prevladuje v domači ligi, je več-
kratni prvak Češkoslovaške. Bil 
je član lige prvakov. V letošnjih 
kvalifikacijah za ligo prvakov 
je na domačem igrišču v odlo-
čilni tekmi klonil proti Dinamu 
iz Minska. "Tatran velja za izre-
dno dobro organiziran klub z 
bogatim lastnikom. Rezultat-
sko tudi v ligi Seha dokazujejo, 
da se lahko merijo z najboljši-
mi rokometnimi moštvi, a na 
drugi strani smo tudi mi do-
kazali, da se ne bojimo niko-
gar. Dejal bom tako, da je žreb 
po meri, dvoboj bo zagotovo 
izenačen, a kar je najpomemb-
nejše, možnosti za vnovično 
uvrstitev v skupinski del obsta-
jajo," je po žrebu dejal direktor 
kluba Andrej Bauman.

Čakajo ga temeljite pripra-
ve za organizacijo tekme. Ker 
Tatran sodi med kvalitetne tek-
mece, se v dvorani Tabor obeta 
rokometni spektakel. A najprej 
treba opraviti s prvo tekmo v 
gosteh.

Mariborčani so imeli lani 
zgodovinsko ali kar sanjsko 
sezono. V pokalu EHF so star-
tali v prvem krogu, izločili Du-
delange, islandski Kopavogur 
in Sisak. V skupinskem delu so 
se do četrtfinala prebili prek 
Wisle Plock, norveškega Elve-
ruma in danskega Holstebra. V 
četrtfinalu so proti Göppinge-
nu klonili v zadnji sekundi po-
vratne tekme v Nemčiji. Veliko 

gledalcev si je ogledalo tekme. 
Proti Göppingenu jih je bilo 
več kot dva tisoč. Mariborčani 
so zdaj v igri za visoko uvrsti-

tev v državnem prvenstvu. Po 
enajstih krogih je tesno skupaj 
z vodilnim Gorenjem in Celjem 
Pivovarno Laško. 

Mariborčani gredo na Slovaško.

Mariborski rokome-
taši pred novim doka-
zovanjem v Evropi

Tečaji bodifita
Društvo Bodifit vsako leto pripravlja različna usposabljanja, 
tečaje in licence ter tako skrbi za strokovno usposobljenost kadra 
za področje skupinske fitnes vadbe. Usposabljanja so namenje-
na strokovnjakom, ki bi želeli nadgraditi svoje znanje in spoznati 
novosti, kakor tudi tistim, ki želijo pridobiti novo znanje na tem 
področju in se podati novim izzivom naproti. V tem letu lahko 
izbirate med številnimi usposabljanji, tečaji in licencami.  Želite 
pridobiti licenco za vodenje skupinske vadbe pri Bodifitu?

Želite poglobiti svoja znanja in spoznati novosti - TNZ, step ko-
reografija, pilates contrology ...?

Želite pridobili mednarodno priznane licence za vodenje pila-
tesa (Fuzy Pilates Institute)?

Preverite razpis, kjer lahko vsak najde nekaj zase. Prijave in 
informacije na bodifit@bodifit.net.

V Piramidi domača šahovska elita 
Ta petek se bo v mariborskem 
hotelu Piramida začela držav-
na šahovska liga, ekipno pr-
venstvo za naslov najboljše 
klubske ekipe v državi. Za pre-
stižni naslov se bo pomerilo 
deset ekip, igrali pa bodo v treh 
vikendih (22.–24. 11. v Maribo-
ru; 29. 11.–1. 12. v Zrečah, 13.–
15. 12. v Novi Gorici). Liga se 
po dolgih letih tako vrača tudi 
v Maribor, najbolj šahovsko 
slovensko mesto, kjer je prista-
la tudi večina od dosedanjih 22 
pokalov za zmagovalce. Skupno 
kar 15, od tega 13 pri Železni-
čarskem šahovskem klubu 
(ŽŠK) Maribor in dva pri tezen-
skem ŠK Kovinar (prvaki so bili 
še klubi iz Ljubljane, Ptuja, Tri-
glava iz Krškega in Radenske 
Pomgrad iz Murske Sobote).

Tudi letos bo pokal za zma-
govalce skoraj zagotovo ostal 
na Štajerskem. Prvi favoriti, 
branilci naslova in prvaki v za-
dnjih štirih letih, bodo šahisti 
ŽŠK Maribor, enega najuspe-
šnejših mariborskih športnih 
kolektivov. ŽŠK Maribor je vo-
dilni slovenski šahovski klub 
vse od konca druge svetovne 
vojne in je izredno uspešno na-
stopal tudi na turnirjih v nek-
danji državi Jugoslaviji. Klub ob 
(polpoklicni) prvi ekipi skrbi še 
za pomladek – so edini sloven-
ski šahovski klub, ki ima ure-
jeno šolanje za šahiste vseh 
starosti, šola pa nepretrgoma 
deluje že skoraj sedemdeset let. 
Skozi selekcijsko sito Železni-
čarjeve šole je šla nepregledna 
množica šahistov, mnogi med 
njimi pa danes branijo tudi 
barve drugih, konkurenčnih 
klubov. Letos so "železničarji" 
znova sestavili spoštljivo, tra-
dicionalno velemojstrsko za-

sedbo – prav vseh šest članov 
udarnega moštva se ponaša z 
najvišjim šahovskim naslovom. 
Na prvi šahovnici bo slovenska 
številka ena Luka Lenič, sledi-
jo hrvaška velemojstra Zdenko 
Kožul in Alojzije Janković, 
slovenski reprezentant Jure 
Škoberne in nekdanja reprezen-
tanta, danes pa že bolj trener-
ja Adrijan Mihaljčišin in Georg 
Mohr. Vsi so dolgoletni člani 
kluba (Kožul in Mohr sta sode-
lovala pri osvojitvi prav vseh 
naslovov v samostojni Sloveni-
ji, tudi drugi člani se ponašajo z 
že vsaj nekaj zvezdicami), ekipa 
je izredno homogena. Favoriti!

Največji konkurenti priha-
jajo s Ptuja. Tamkajšnji klub 
že dolga leta bije notranje boje 
med ambicijami in realno-
stjo. Na papirju je klub izre-
dno močan, po imenih morda 
še močnejši kot Mariborčani, 
vendar praviloma ne zbere-
jo dovolj denarja za poplačilo 
obvez in posledično se marsika-
teri zvezdnik igranju "na dolg" 
raje odpove. In vendar bo ekipa 
slovenskih reprezentantov (Ale-
ksander Beljavski, Duško Pava-
sovič, Jure Borišek) ter domačih 
mojstrov, morda vendarle okre-
pljena še s kakšnim tujim vele-
mojstrom, spoštljiv nasprotnik.

Zelo dobro ekipo so sestavili 
tudi pri drugem mariborskem 
klubu Braniku. Tudi ŠK Branik 
je klub spoštljive tradicije, pre-
visokih ambicij pa nikdar ni 
izkazoval. Dolgoletni prvoli-
gaši so že leta pod vrhom, za 
naskok na sam vrh pa jim pri-
manjkuje predvsem nekaj več 
notranje organiziranosti in raz-
širitve klubskega delovanja na 
vse ravni. Branikovci namreč 
stavijo izključno na člansko 

moštvo. Mladinec se tam pojavi 
le po naključju, organizirane 
šole nimajo, ženski šah jih ne 
zanima. In vendar bodo letos 
zelo nevarni: ekipa z dvema 
tujima velemojstroma, sloven-
skim reprezentantom Markom 
Tratarjem ter domačimi med-
narodnimi mojstri Darkom Su-
pančičem, Matjažem Mikcem 
in Miranom Zupetom lahko 
preseneti vsakogar.

Tradicionalno dobri bodo 
tudi Prekmurci. ŠK Radenska 
Pomgrad je eden najbolje or-
ganiziranih slovenskih klubov 

in uravnoteženo skrbi za vse 
tekmovalne selekcije. Člansko 
moštvo so okrepili z dvema 
madžarskima velemojstroma, 
preostale šahovnice pa zaseda-
jo domači mojstri. Za naskok na 
sam vrh bo premalo možnosti, 
solidna uvrstitev tik pod vrhom 
pa jim je zagotovljena. Močno 
ekipo imajo tudi v edinem pre-
ostalem ljubljanskem klubu, ŠK 
Milan Vidmar (letos jim grozi 
administrativni izpad v naj-
nižjo ligo, saj niso izpolnili po-
gojev Šahovske zveze Slovenije 
in niso nastopili na nobenem 

uradnem ekipnem mladinskem 
prvenstvu). Tudi njihovim sose-
dom z Vrhnike o izpadu ne bo 
treba razmišljati, tradicional-
no solidni bodo tudi Krčani. Tri 
ekipe bodo v boju za obstanek: 
Nova Gorica, Krka iz Novega 
mesta ter Rokada iz Lendave. Iz 
lige se bosta poslovili dve ekipi, 
zamenjali ju bosta ŠK Komen-
da in še tretji mariborski klub, 
ŠK Kovinar. Državni prvaki pa 
si bodo priigrali pravico do na-
stopa na evropskem ekipnem 
prvenstvu, na njem so Mari-
borčani nazadnje nastopili leta 

2011 in si priigrali odlično dva-
najsto mesto.

Vse ljubitelje šaha vabimo v 
hotel Piramida, kjer si bodo pri 
delu lahko ogledali vse najbolj-
še slovenske šahiste in števil-
ne tuje mojstre in velemojstre. 
V petek se bodo partije začele 
ob 16. uri, v soboto uro prej in 
v nedeljo ob 10. uri. 

Za vse tiste, ki šah raje spre-
mljate iz domačega naslanjača, 
pa priporočamo ogled neposre-
dnega prenosa partij na sple-
tnem naslovu http://www.
sah-zveza.si/rez/1311/si13lgdm.

Prebujene rokometašice
Ženski rokomet se prebuja. Članska ekipa ŽRK Branik je izvr-
stno startala v novi sezoni v 1. B ligi. V prvih petih krogih je 
petkrat zmagala in je trenutno na odličnem drugem mestu. 
Prav tako uspešno nastopa v pokalnem tekmovanju Sloveni-
je, kjer je v osmini finala izločila lansko udeleženko I. A-lige, 
ekipo Logatca  z rezultatom 31:18. 

Tako se je ekipa prebila med osem ekip, v četrtfinalu se 
bo pomerila z ekipo iz Žalca. Ne smemo pa pozabiti ekipe ka-
detinj, ki je osvojila v lanskem prvenstvu tretje mesto. Želja 
je, da bi v Mariboru ponovno spremljali ženski prvoligaški 
rokomet. 

Šahovski kotiček
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