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Do zmage težje od pričakovanega 

 

Mariborčani so na gostovanju v Slovenj 

Gradcu sicer prišli do 16-te prvenstvene 

zmage, a naleteli na težek odpor gostiteljev. 

Mariborčani so srečanje v Slovenj Gradcu 

pričeli dobro, a po začetnem vodstvu z 2:0 in 

3:1 pričeli svojo »kalvarijo«. Moštvi sta bili do 

polovice polčasa izenačeni, v 16. minuti pa je 

domače prvič z dvema zadetkoma prednosti 

popeljal Jaka Malus (8:6). Mariborski strateg 

je takoj vzel minuto odmora, a so njegovi 

varovanci tudi v nadaljevanju naredili preveč 

napak in nasprotniku dovolili, da si priigra lepo 

prednost. Ta je največ zanašala 6 zadetkov, za 

14:8 je namreč v 25. minuti zadel Matic 

Suholežnik, Branikovcem pa je do odhoda na 

odmor le uspelo zaostanek prepoloviti(15:12). 

Slovenjgradčani so tudi v 2. polčasu imeli 

pobudo in prednost treh zadetkov držali vse 

do 43. minute, ko je trener Ivezič v vrata poslal 

izkušenega Gregorja Čudiča, ki se je v 

nadaljevanju izkazal za »jokerja«. Kot da bi z 

nekaj obrambami prebudil soigralce, ki pa so 

njegov delež nagradili z boljšo igro v napadu. 

Tako je Ante Kaleb v 49. minuti zadel za 

izenačenje na 21:21 in vijoličaste rokometaše 

ponovno vrnil med »žive«. Sledil je nervozen 

zaključek tekme, kjer pa so več zbranosti imeli 

Mariborčani. Po nekaj napakah in zgrešenih 

napadih na obeh straneh je v 54. minuti Darko 

Cingesar vodstvo povišal na +2 (22:24), a so se 

gostitelji dvakrat uspeli približati na gol 

zaostanka. Če v vratih Maribora ne bi bilo 

razpoloženega Čudiča, ki je med 54. in 57. 

minuto ustavil kar 4 strele domačinov, bi se 

lahko srečanje razpletlo tudi drugače, tako pa 

je Kristian Bećiri v zadnjih sekundah postavil 

končnih 24:26 za Maribor. Sledi premor zaradi 

reprezentančnih priprav in tekem, 20. aprila 

pa bomo v Taboru spremljali neposredni 

obračun za 3. mesto v rednem delu, saj se 

bodo mariborski rokometaši pomerili s 

Koprom. 
 

 
Foto: Sašo Korošec 

#RoadToRio 

 

Rokometaši začenjajo jutri boje za nastop na 

OI v Riu. Držimo pesti, da bo Slovenija po 

dolgih letih suše na poletnih olimpijskih igrah 

imela tudi predstavnike ekipnega športa. 

Nacionalne barve bo branil tudi rokometaš 

Rokometnega kluba Maribor Branik, Darko 

Cingesar. V ekipi pa je tudi trener mariborski 

vratarjev, Aleš Anžič. 
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Ekipa mladih mariborskih športnikov bo 

julija odpotovala na letne Mednarodne 

igre šolarjev v Tajvan 

 

Znana je ekipa, ki bo 

zastopala mesto 

Maribor na letošnjih 

Mednarodnih igrah 

šolarjev v Taipei-ju. 

Tudi tokrat bosta iz 

naše strani zastopani 

panogi plavanje in atletika, ekipa pa skupaj 

šteje 23 članov. Plavanju je uspelo zapolniti 

maksimalno kvoto desetih plavalcev: Katja 

Fain, Tia Jernej, Alja Šlebnik, Rea Heler, Nika 

Fain, Tadej Tošović, Luka Jerčič, Vid Herodež, 

Marko Filipovič in Jakob Andrej Žlebnik 

Vauhnik. Spremljala ji bo trenerka Metka 

Sparavec. V atletiki bomo imeli osem 

predstavnikov: Monika Črček, Špela Gonza, 

Iva Lorenčič, Ina Radolli, Vanesa Lobenwein, 

Neja Gašperut, Tine Merhar in Vid Ules. 

Spremljala jih bosta trenerja Matic Ogrizek in 

Robert Rudelič. Vodja ekipe je Maja Bezjak, 

predstavnica mesta pa Darja Škrilec.  

Do pričetka iger nas loči še dobre tri mesece. 

Letošnje bodo še prav posebne saj so 

petdesete po vrsti. 

 

Na mednarodnem turnirju v Herceg 

Novem (ČG) tekmovalci JU-JITSU kluba 

ADK Maribor osvojili štiri prva mesta in s 

tem potrdili odhod na Mladinsko 

svetovno prvenstvo v Ju-jitsu 

 

V Herceg Novem (Črna Gora) je potekal velik 

mednarodni turnir v Ju-jitsu. Na tekmovanju je 

nastopilo preko 250 tekmovalcev iz osmih 

držav. Turnir je bil zadnja postaja pred 

Mladinskim svetovnim prvenstvom, ki je 

potekalo v Madridu. 

Ju-jitsu klub ADK Maribor je na turnirju 

nastopil s sedmimi tekmovalci. Predvsem je 

bilo tekmovanje pomembno za mladince, ki so 

si želeli uvrstitve na svetovno prvenstvo. Ti so 

dosegli odlične rezultate, saj sta dva v svoji 

kategoriji zmagala, en pa je osvojil drugo 

mesto.  

Rezultati tekmovalcev JJK ADK Maribor: 

- 1. mesto Blaž Zupanič, kadeti -66 kg 

- 1. mesto Jaka Muršec Pitamic,mladinci-69 kg 

- 1. mesto Nejc Noč, mladinci -62 kg 

- 2. mesto Žiga Kokol, mladinci -62 kg 

- 2. mesto Dejan Drobne, dečki +66 kg 

- 1. mesto Pia Drobne, deklice -63 kg 

- 3. mesto Maj Kraševec, dečki -60 kg 

Poleg nastopajočih tekmovalcev je svoje delo 

sodnika opravljal tudi Darko Vujčič, kandidat 

za mednarodno sodniško licenco. 

Po končanem tekmovanju, je ju-jitsu zveza 

Črne Gore pripravila skupne priprave 

tekmovalcev. Priprav se je udeležilo 

šestinštirideset tekmovalcev iz petih držav, 

med njimi tudi pet tekmovalcev JJK ADK 

Maribor in tekmovalec JJK NIKAN Maribor. Na 

povabilo ju-jitsu zveze Črne Gore je priprave 

vodil trener JJK ADK Maribor Karl Kelc, 5. DAN 

ju-jitsu. Sodeloval je tudi trener mladincev 

Denis Kurbus. 

Na Mladinskem svetovnem prvenstvu v 

Madridu so že zgoraj omenjeni štirje člani JJK 

ADK Maribor dosegli odlične rezultate: 

- 7. mesto Žiga Kokol, borbe do 56 kg  

- 7. mesto Nejc Noč, borbe do 62 kg  

- 13. mesto Tim Celcer, borbe do 77 kg  

- 14. mesto Jaka Muršec Pitamic, borbe do 69 

kg  
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Za tekmovalci KBV Proficio group 

Hwarang sta že dve tekmovanji 
 

26.3.2016 se je na Ptuju odvijalo 1. kolo 

državnega prvenstva v kickboxu, in sicer v 

disciplinah point fight in light contact. 

Tekmovanja se je udeležilo 250 tekmovalcev 

slovenskih klubov borilnih veščin, od tega 22 

tekmovalec mariborskega kluba. Domov so se 

vrnili z devetnajstimi prvimi mesti, osmimi 

drugimi in prav tako osmimi tretjimi mesti.  
 

 
 

Še preden pa so dobro zadihali, so borci že 

potovali na Madžarsko, na taekwondo 

tekmovanje v Budimpešto – 5th SPIRIT OPEN, 

ki se je odvijal 2.4.2016 . Tekmovanja se je 

udeležilo 424 tekmovalcev iz 6-ih držav in 36-

ih klubov. Ponovno so domov prinesli kar 13 

zlatih kolajn, 4 srebrne in štiri bronaste. 

 

Plesna rekreacija pod Pohorjem 

  

V podaljšanem vikendu med 17. in 20. 

marcem je potekal 11. Salsa Congress, 

katerega je organiziralo Športno društvo Rolly. 

V četrtek 17. marca so v ritmih Salse otvorili 

kongres v sosednjem Grazu. 

Inštruktorji plesa iz Kube, Italije in seveda 

Slovenije so Tower Cafe spremenili v plesno 

pravljico, plesala se je tudi bachata in 

kubanska različica salse, dogodek pa so 

popestrili tudi nastopajoči. 

Po 21. uri pa se je začela zabava, katero so 

preplesali pozno v noč. 

V petek 18. marca se je začel salsa vikend v 

hotelu Habakuk pod Pohorjem, 27 

inštruktorjev iz različnih držav, kot so; Kuba, 

Italija, Bosna, Hrvaška, Črna gora, Madžarska, 

Avstrija in Slovenija, je predajalo svoje znanje 

plesalcem. Na izbiro so bile tri dvorane, kjer so 

istočasno potekale plesne delavnice. Za glasbo 

so poskrbeli trije DJ-i, kateri so obiskovalce 

zabavali tudi na petkovi in sobotni večerni 

zabavi. 

Priča smo bili tudi tekmovanju v plesu 

Bachate, ter navdihujočim nastopom 

inštruktorjev in plesnih skupin. Izbira delavnic 

je bila zelo raznolika, od salse solo, do salse v 

paru, kubanske salse, salse ruede, kizombe, 

kubanske rumbe, zouka, hip hop salse, timbe, 

pachange do zumbe, mini trampolinov in še bi 

lahko naštevali, je vsak našel tisto, kar ga 

najbolj zanima. Delavnice so bile prilagojene 

tako začetnikom, kot tistim, ki že imajo plesno 

kilometrino. Dogodek je vzorčni primer 

sinergije športne rekreacije in turizma. 

Utrinke tega nepozabnega dogodka si lahko 

pogledate na spletni ali fb 

strani.www.salsacongress.info. 

 

 
 

Generalsi odlično pričeli sezono 

 

Ekipa ameriškega nogometa Maribor Generals 

je v soboto, 2. 4. 2016 na prvi tekmi sezone 

premagala ekipo Haller Löven iz Halla, 

Avstrija. Rezultat je bil 49 : 6 za Mariborčane. 

Maribor Generals nastopajo v avstrijski ligi 

AFL, Divizija 2. V nedeljo, 10. 4. 2016 se 

odpravljajo v Radomlje, kjer bodo odigrali 

tekmo državnega prvenstva. Njihovi 
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nasprotniki bodo aktualni državni prvaki, ekipa 

Ljubljana Silverhawks. 

Prva domača tekma bo v nedeljo, 17. 4. 2016 v 

Športnem parku Tabor ob 15.00. V gosteh 

prihaja ekipa Vienna Warlords. 
 

 
 

Odlični mladi kolesarji 

 

ŠKD BSX racing team se je udeležil prve 

postaje ALPE - ADRIA BMX prvenstva v 

italijanski Veroni. Na obeh tekmah je v 

kategoriji dečki do 8 let zmagal Miha Čeh, prav 

tako sta se v nedeljski finale uvrstila še Staš 

Lukić (7. Mesto) in Rene Pečnik (8. Mesto).  

Naslednja postaja ALPE - ADRIA prvenstva pa 

bo 7. in 8. maja v Mariboru. 
 

 

10. Mednarodni plavalni miting POMLAD 

2016 v organizaciji Plavalnega društva 

Maribor in Plavalne šole PINGO 

 

Plavalno društvo Maribor (PDM) v soboto 

09.04.2016 organizira 10. mednarodni 

plavalni miting POMLAD 2016, ki se bo odvijal 

v pokritem olimpijskem bazenu kopališča 

Pristan, Maribor.  

Na miting, ki je uvrščen na uradni koledar 

Plavalne zveze Slovenije in Evropske plavalne 

zveze LEN, bodo svoje varovance pripeljali 

znani slovenski in tuji plavalni trenerji in 

prikazali razvoj različnih plavalnih šol. Svojo 

udeležbo na mitingu so potrdili plavalci iz 

Malte, Italije, Hrvaške, Srbije, BiH in Slovenije. 

Glede na prijavljene domače tekmovalce in 

tekmovalce iz tujine, pričakujemo močan 

mednarodni miting.  

Tekmovanje bo potekalo v dopoldanskem času 

med 8:00 in 13:00 uro, sledi odmor in 

nadaljevanje popoldanskega dela od 14:30 ure 

naprej. Miting je odprtega tipa, kar pomeni, da 

je VSTOP PROST za vse obiskovalce, ki bi si ga 

želeli ogledati. 

Plavalno društvo Maribor bo na tekmovanju 

zastopalo najmanj 40 plavalcev. Med 

tekmovalci bodo tudi slovenski in tuji 

reprezentanti.  

Letos bo tekmovanje potekalo v petih 

starostnih kategorijah, deklet in fantov, od 

letnika 1999 in starejši do letnika 2006 in 

mlajši. 

Vse pomembne informacije o Plavalnem 

društvu Maribor dobite na spletni strani: 

http://www.pdmb.si ali na info@pdmb.si in 

na telefonski številki 051 311 258 pri vodji 

plavalne šole, Maračič Boštjanu. 

Na koncu Vas naj vas povabimo še k vpisu v 

naše plavalne tečaje.  
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Ulovi olimpijsko normo 

 

Z ekipo športnih strokovnjakov, ki sodelujejo z 

olimpijsko reprezentanco Slovenije, spišite 

svojo olimpijsko zgodbo! 

 PRIJAVA: 

http://www.olympic.si/moja-

norma/dogodki/prijava-maribor/ 

 Moja olimpijska norma je namenjena vsem: 

mladim (nad 18 let) in starejšim, tistim brez 

kondicije in tistim, že skoraj vrhunsko 

pripravljenim, tistim, ki tečejo vsak dan in 

tistim, ki sploh še nikoli niso, tistim, ki so 

navdušeni rekreativni tenisači, jogisti, 

nogometaši, tisti, ki se rekreirajo z aerobiko ali 

pa se sploh ne, da nadenejo športne copate, 

testirajo svojo telesno pripravljenost, 

prestavijo svoje standarde na višjo raven, se 

rekreirajo in trenirajo, izboljšajo kvaliteto 

svojega življenja in ujamejo svojo olimpijsko 

normo. 

 Pridi in dokaži, da zmoreš tudi ti! 

 Vse informacije o projektu najdeš na spletni 

strani www.mojanorma.si. 

 

 
 

 

 

 

 

V letu 2016 za Mariborčane pripravljamo: 

26. ŠPORTNI VIKEND MARIBORA 
(mariborske športne površine, 4. in 5.junija 2016) 

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

 

 

 

 

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.sz-maribor.com 

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset dni 

nam posredujte na naš elektronski naslov maja.bezjak@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.  

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 in maja.bezjak@szm.si  

Spletne strani: www.sz-maribor.com in www.mariborskisport.si

Izdajanje Mariborskega e-Športa omogočajo: 

     


