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Mladi smučarji odhajajo v Innsbruck 

 

Jutri, v torek odhaja ekipa petih mladih 

mariborskih smučarjev na 7. Zimske 

mednarodne igre šolarjev ICG 2016, ki bodo 

potekale od 12. do 15. januarja v avstrijskem 

Innsbrucku. Na tekmovanju, kjer bo zastopano 

22 držav iz 54 mest po celem svetu, bodo 

mesto Maribor zastopali smučarji Urška 

Damiš, Kiara Haas, Bor Puhalj, Nik Šuštar in 

Izak Arsenovič. Spremljal jih bo trener Domen 

Jaunik, vodja ekipe je Maja Bezjak iz Športne 

zveze Maribor, predstavnica mesta pa Saška 

Ajdnik iz Urada za šport.  
 

 
 

Mariborski tenisači ponovno uspešni 

 

Mladinska dvoranska državna prvenstva v 

tenisu v vseh starostnih kategorijah se 

tradicionalno odvijajo v prvih tednih novega 

leta. Prvenstva do 18, do 16 in do 12 let so se 

že končala in mariborski klubi so bili zelo 

uspešni. Pri fantih do 18 in do 16 let so 

povsem prevladovali igralci ŽTK Maribor, saj 

so dosegli neponovljiv rezultat: v obeh 

konkurencah se jih je kar 5 uvrstilo v 

četrtfinale. Državni mladinski prvak je postal 

Nejc Sitar (ŽTKMB), ki je v razburljivem finalu 

premagal Anžeta Arha (Triglav) z rezultatom 

5:7, 6:4, 6:2. V konkurenci dvojic je bilo finale 

povsem klubsko. Tino Kovačič in Nejc Sitar sta 

premagala Nicka Cmagera in Tilna Šimenka 

Laliča z rezultatom 6:3, 6:4. 
 

 
 

Klubski finale dveh igralcev ŽTK Maribor smo 

videli tudi pri fantih do 16 let, kjer je Matic 

Podlipnik premagal Jana Kupčiča z rezultatom 

6:3, 6:2. Za nameček sta oba igralca osvojila 2. 

mesto med dvojicami. Pri dekletih se je med 

državne prvakinje vpisala Anja Gal (MIMA), ki 

je naslov osvojila med dvojicami s soigralko 

Kristino Novak (Triglav). 

Igralci ŽTK Maribor so se izkazali tudi pri 

najmlajših, v kategoriji do 12 let. Maj Premzl 

je postal s soigralcem Lunom Obrulom (Celje) 

državni prvak v dvojicah, Petja Drame pa je s 

soigralko Lauro Koren (Koper) osvojila 2. 

mesto. Oba mlada obetavna igralca sta se v 

posamični konkurenci uvrstila v polfinale. 
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Pripravljalna tekma RK Maribor Branik 

 

Rokometaši mariborskega Branika so na prvi 

pripravljalni tekmi v letu 2016 zabeležili poraz 

proti reprezentanci Alžirije. Afriški prvaki, ki se 

v Sloveniji pripravljalo za olimpijske 

kvalifikacije, so bili boljši z rezultatom 26:29. 
 

 
Foto: RK Maribor Branik 

RK Maribor Branik: Čudič 5 obramb, Škalički 3 

obrambe, Kastelic 8 obramb; Žmavc, Kaleb 1, 

Špelić 1(7m-1/1), Jamnik 4(7m-1/1), Poklar 2, 

Fidel 3, Verdinek 6, Brajović 3, Čagalj, Štumpfl 

3, Bećiri 3; Trener: Slavko Ivezič 

Reprezentanca Alžirije: Benmeni 7 obramb, 

Bousmel 4 obrambe, Khalifa; Zaamoum, 

Chahbour 1, Saker, Berkous, 3(7m-1/1), 

Daoud, Abdi 2, Kiffer 5, Boultif 4, Boudjnah 1, 

Rahim 5, Loudf. Beriah 3(7m-1/1), Kaabach, 

Ait Allah 2, Mokrani 1, Khalifa; Trener: 

Salah  Bouchekriou 

 

UČINKOVIT – BOLJ UČINKOVIT – FUSION 

HIIT! 

 

Društvo Bodifit vsem novim članom 

predstavlja vadbo, ki je zmagovita dovršenost 

funkcionalnosti gibanja telesa! Ali ste že 

preizkusili FUSION HIIT? Če vas še ni prevzel, 

vas bo danes, zdaj, v trenutku, ko ga boste 

preizkusili!  

Zakaj je FUSION HIIT prava vadba za vas? Vsi si 

želimo lepo oblikovano telo, vendar 

(pre)pogosto najdemo izgovor: »Ni časa ...« 

Čeprav se vsi zavedamo, da so občutki, ko se 

popolnoma znorimo in prepotimo, ko 

naredimo nekaj za svoje telo in se prepustimo 

divjim ritmom glasbe, fenomenalni. 

FUSION HIIT je 20–45-minutna intervalna 

vadba po tabata protokolu ob glasbi, ki temelji 

na funkcionalnih gibanjih. Zaradi točno 

določenega nabora vaj, veliko možnosti 

prilagajanja in aktualne glasbe je HIIT Effect 

vedno v trendu ter zanimiva in spektakularna 

vadba. 

FUSION HIIT je primeren za vse ne glede na 

spol ali stopnjo telesne pripravljenosti. 

FUSION HIIT vabi torej ženske, moške, 

začetnike in napredno vadeče oz. izkušene, da 

preizkusijo svoje meje in jih z vidnim 

napredkom iz ure v uro presegajo! 

Več informacij najdete na www.bodifit.net. 
 

 
 

 

 
VABILO 

 

Odbojkarski klub Nova KBM Branik 

Maribor Vas vabi   

na ogled tekme 15. kroga 1. državne 

odbojkarske lige, 

med ekipama: 

 

Nova KBM Branik Maribor 

in 

Braslovče 

 

ki bo odigrana:  

 

sredo, 13.01.2016 ob 18.00 uri, 

 

 v športni dvorani Ljudski vrt »LUKNA,  

Mladinska ulica 29, Maribor. 

 

 

 



 

43. številka (letnik XVII/37) 
Maribor, 11.01.2016 

 

Na drsanje v center mesta! 
 

Na montažnem drsališču na Trgu svobode v Mariboru od sobote, 5. decembra 2015  
 

URNIK DRSANJA: 

10. – 13.30 ure 

14. – 17.30 ure 

18. – 21.30 ure 
 

CENIK UPORABE DRSALIŠČA 

(za 3,5 ure koriščenja): 

otroci do 15 let BREZPLAČNO 

odrasli od 16 let naprej 1€, Izposoja drsalk 2€, Izposoja čelade 2€ 

(za izposojo drsalk ali čelade je kavcija 50€ ali osebni dokument) 

 

V letu 2016 za Mariborčane pripravljamo: 

IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2015 
(predvidoma v marcu) 

POSLOVNE ŠPORTNE IGRE MARIBORA 
(Športni park Tabor, 23.april 2016) 

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: 

     


