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Dvojni vijolčni finale v Kopru
V Kopru se bo danes ob 20.30 uri pričelo še
zadnje nogometno
dejanje sezone. Za
pokalno lovoriko
se bosta pomerila
Celje in Maribor.
Za ogrevanje bodo
ob
16.00
uri
poskrbeli mladinci,
ki se bodo prav tako v finalu Pokala Slovnije
pomerili z vrstniki iz Kopra. Cilj je samo en:
vrnitev v Maribor z dvema trofejama!

V Kranj po zmago

športnih panogah tako, da ciljajo na visoko
končno uvrstitev. V atletskem delu ekipe je
tudi nekaj tistih, ki se bodo julija udeležili
Mednarodnih iger šolarjev v Tajvanu.

Velenjčani premočan nasprotnik

V petek, 27.5.2016 se bo ekipa petdesetih
mladih mariborskih športnikov udeležila
Slovenskih iger šolarjev, ki bodo potekale v
Kranju. Športniki bodo tekmovali pod grbom
mesta Maribor , v petih športnih panogah
(atletika, košarka, nogomet, odbojka in tenis).
Maribor ima tekmovalce zastopane v vseh

Derbi predzadnjega kroga končnice za prvaka
so bolje pričeli favorizirani Velenjčani, ki so
najprej s 3:1 povedli v 7. minuti ter nato tri
minute kasneje 5:2. Mariborčani so v
nadaljevanju zaigrali bolje v obrambi ter z igro
na krožnega napadalca Kristiana Bećirija prišli
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do nekaj sedemmetrovk, ki jih je uspešno
realiziral Ante Kaleb. Posledično so se
vijoličasti rokometaši povsem približali
domačinom in po nekaj neuspešnih poskusih
22. minuti z golom Tineta Poklarja le izenačili
na 8:8. Vendar se je rokometašem Gorenja v
zaključku polčasa ponovno uspelo oddaljiti na
dva zadetka prednosti. Tudi 2. polčas so bolje
odprli gostitelji, ki so v uvodnih petih minutah
prednost povišali na +6 (18:12). Trener
Mariborčanov Slavko Ivezič je takoj zahteval
minuto odmora, ki pa njegovim varovancem
žal ni pomagala. Velenjčani so namreč v 41.
minuti z zadetkom Maria Šoštariča povedli
23:13. Sledile so slabe štiri minute Gorenja, ki
so jih Branikovci znali izkoristi in tako
zaostanek z delnim izidom 0:4 znižali na -6
(23:17). Vendar jim velenjski rokometaši več
kot do niso dovolili in v 49. minuti je Šoštarič
prednost ponovno povišal na +9 (26:17) ter
tako razblinil sanje o morebitnem preobratu
mariborskih rokometašev. Slednji so sicer do
konca srečanja uspeli delno ublažiti poraz,
zaostanek pa je na koncu znašal -7 (30:23). V
petek, 27.5.2016 je na sporedu zadnja tekma,
Mariborčani ob 18.00 igrajo v domači Dvorani
Tabor proti RD Koper 2013.
Kristian Bećiri, igralec RK Maribor Branik:
Menim, da je današnjo tekmo, ki jo je Gorenje
dobilo zasluženo, odločila njihova daljša klop.
Ne iščemo izgovorov, ampak nas je kar nekaj
poškodovanih ali na pol pripravljenih za igro.
Kljub vsemu smo stisnili zobe in poskušali
odigrati čim bolje. V določenem trenutku,
tukaj mislim predvsem na 1. polčas, smo imeli
kanček upanja, da bi morda lahko presenetili
Velenjčane, a danes enostavno nismo bili
dovolj kompletni za kaj več.

Ju-jitsu klub ADK Maribor iz prvega mesta
po rednem delu v finale Jadranske ju-jitsu
lige!
N&F Aleksinac iz Aleksinca (Srbija) je gostil
zadnje kolo rednega dela Jadranske Ju-jitsu
lige. Pred pričetkom tekmovanja je bilo kar
nekaj neznank o potnikih na finale lige. Pet
ekip je namreč imelo možnost uvrstiti se med
štiri najboljše, med njimi tudi ekipa JJK ADK
Maribor.
Ju-jitsu klub ADK Maribor je z zmago nad
domačini JJK N&F Aleksinac z rezultatom 3 : 3
in z boljšimi tehničnimi točkami, na koncu po
rednem delu osvojil prvo mesto. S tem si je
priboril najboljše izhodišče za finale, ki bo
potekalo 18.06.2016 v Banja Luki (BIH-RS).
Zmage za ekipo JJK ADK Maribor so dosegli
Nejc Noč v kategoriji do 62 kg, Tilen Hadolin v
kategoriji do 85 kg in Denis Kurbus v kategoriji
do 94 kg.

Polfinalni pari na finalnem turnirju v Banja
Luki:
1. polfinale JJK ADK Maribor (SLO) proti JJK
Panda Herceg Novi (MNE)
2. polfinale JJK Srpska iz Sarajeva (BIH-RS)
proti JJK N&F Aleksinac (SRB)
Ju-jitsu klub ADK bo poskušal ponoviti uspeh iz
sezone 2015 in osvojiti naslov prvaka v
Jadranski Ju-jitsu ligi in se uvrstiti v evropsko
Ju-jitsu ligo.
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MNZ Maribor prvak UEFA Pokal regij
V Nacionalnem nogometnem centru Brdu je
bilo odigrano še zadnje dejanje slovenskega
dela kvalifikacij za UEFA Pokal regij. V Italijo,
kjer bodo poleg gostiteljev igrali še Makedonci
in Irci, sicer aktualni prvaki, se je z zmago v
finalnem dvoboju prebila selekcija MNZ
Maribor.

najboljše tri ekipe . Tokrat so dekleta zasedla
ekipno 2. mesto, fantje pa 3. mesto. Zbir točk
pa je Atletsko društvo Štajerska uvrstil na
fantastično vseekipno 3. mesto!

Ponovno
odlični
taekwondoisti

Finale kvalifikacij za UEFA Pokal regij 2016/17:
MNZ Gorenjske Kranj : MNZ Maribor 1:2 (1:1)
Strelci: Milićević (11'); Stefanović (13'), Hager
(91')
MNZ Maribor: Glušič, Burian, Nabernik,
Verhovnik, Štraus, Čuček, Karničnik (od 46.
Paradiž), Petrej (od 46. Rogina), Javornik (od
76. Hager), Stefanović, Kogelnik. Selektor:
Boris Pisnik
MNZ MARIBOR - pot do finala: 1. krog: MNZ
Maribor - MNZ Lendava (1:1) 6:4* Polfinale:
MNZ Ljubljana - MNZ Maribor (2:2) 4:5*

mariborski

Tekmovalci KBV Proficiogroup Hwarang
Maribor in člani slovenske kickboxing
reprezentace so se med 12. in 15. majem
tekmovali v Budimpešti, kjer se je odvijalo
svetovno pokalno prvenstvo »Budimpešta
2016«. Tekmovanja se je udeležilo 2300
tekmovalcev iz 36-ih držav. Domov so
športniki prinesli kar 16 odličij. Iz
mariborskega kluba so odličja osvojili: Timotej
Zavec , point fight (3 kategorije - 2x 3. mesto,
1x 1. mesto), Janin Žnuderl (light contact) – 3.
mesto, Urška Gazvoda (light contact) – 1.
mesto, Nejc Gazvoda (light contact) – 2.
mesto, Sven Hojs (ekipno point fight) – 3.
mesto.

Uspešen pričetek sezone za atlete
V Tarvisiu v Italiji je potekal že 32. miting
Alpe-Jadran, oziroma Miting brez meja, na
katerem sodelujejo klubi in društva iz Avstrije,
Hrvaške, Italije, San Marina in Slovenije. Na
letošnji izvedbi so se mariborski mladi atleti,
člani Atletskega društva Štajerska kar
trinajstkrat povzpeli na zmagovalni oder.
Čeprav se tega tekmovanja udeležujejo že
nekaj let, pa se do letos Mariborčanom nikdar
ni uspelo v ekipni razvrstitvi uvrstiti med
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Nov model upravljanja športa v Mariboru
V petek, 11.5.2016 je Športna zveza Maribor v
sodelovanju z NK Maribor Tabor pripravila
tiskovno konferenco na temo ''Nov model
upravljanja športa v Mariboru''. V
nadaljevanju vam posredujemo sporočilo za
javnost, ki je tudi povzetek tiskovne
konference.

Zdaj je zadnji čas, da se zgodijo spremembe v
upravljanju športnih objektov v mestu
Maribor, saj je Komisija za razvoj športne
infrastrukture ugotovila, da je veliko objektov
v zelo slabem stanju, določeni so že zaprti,
določeni pa so tik pred tem, da se zaprejo. V
strategiji upravljanja ŠPT je bil predstavljen
koncept za razvoj športnih objektov,
posledično seveda tudi rast športnih društev v
domačem in mednarodnem merilu. To je
model upravljanja, ki prinaša sinergijske
učinke za športnike mesta Maribor in
občino.»Zdaj je pravi čas, da storimo odločilen
korak naprej, v smer razvoja športne
infrastrukture mesta Maribor. Prednost
našega društva, NK Maribor Tabor, je v tem,
da smo osvojili znanja, pridobili tudi ogromno
izkušenj z raznimi mednarodnimi izmenjavami
in obiski, tako domačih kot tujih nogometnih
društev, klubov«. Določene športne objekte v
mestu Maribor je nujno dati v upravljanje
društvom, ki so s svojim preteklim delom
dokazali, da znajo in zmorejo. Novinarsko
konferenco je otvoril predsednik Športne Zveze
Maribor Uroš Lovrenčič in povzel trenutno

zaskrbljujoče stanje na področju športa in s
tem športne infrastrukture, predsednik
Komisije za Razvoj Športne Infrastrukture
Matjaž Plejić je podal analizo obstoječega
stanja športne infrastrukture v Mariboru,
predsednik NK Maribor Tabor, Mitja Korošec,
pa je predstavil model upravljanja integrirano strategijo razvoja Športnega Parka
Tabor.
Mitja Korošec, strokovnjak s 15 letnimi
izkušnjami, na področju marketinga, je vso
svoje
znanje
prenesel
na
vodenje
nogometnega kluba Maribor Tabor in dokazali
so, da se, s pravo ekipo in trdim delom, v nekaj
letih da narediti veliko. Namreč, v vsega 5
letih, so postali največja nogometna šola v
Mariboru. Med drugim smo se pogovarjali o
pomembnosti športa in pozitivnih učinkih
gibanja na razvoj otrok in mladostnikov. Kako
velik pomen ima vlaganje v razvoj športne
infrastrukture na razvoj in zadovoljstvo otrok,
ki se lahko ukvarja s športom. Posledično to
pomeni, zdrava, vitka in zadovoljna mladina,
na dolgi rok pa tudi bolj zadovoljna družba. S
strani občine se je vabilu odzval novi vodja
urada za šport Gregor Žmak, s strani JZ ŠOM
direktor Anton Knez.
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BODIFIT PROGRAM VABI K VPISU!
TEČAJ za BODIFIT INŠTRUKTORJA specialno
področje: vodena in individualna vadba
Tečaj za Bodifit
inštruktorja je
namenjen
vsem, ki jih
področje
preventive,
športa in fitnesa navdušuje, vsem, ki bi želeli
samo razširiti svoje obzorje in bolje spoznati
delovanje telesa, ter vsem, ki že opravljajo in
bi želeli takšno delo opravljati profesionalno.
Vsebine
tečaja
zajemajo
področje

funkcionalne anatomije, osnove fiziologije,
področje medicine športa, prve pomoči,
biomehanike,
kineziologije,
prehrane,
programiranja in dela v fitnesu, vsebine in
principe vodenih vadb in področja rekreacije.
Osnove individualne in vodene vadbe,
preventiva, trendi funkcionalnih vadb in
osebni pristop so zagotovo aktualni trendi, ki
se zato iz leta v leto v tečaju dopolnjujejo,
nadgrajujejo in sledijo svetovnim smernicam.
Tečaj se začne v soboto, 28. 5. 2016, v centru
Bodifit Domžale.
Več info: www.fitnes-tecaji.si ali na telefonski
številki 031 701 607.

To ni oglasno sporočilo.

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.

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira izključno po epošti 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:
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