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Tretjič zapored na stopničkah, prvič do
zlata
V Rigi, glavnem mestu Latvije, je Ivan Trajković
na tekmi svetovnega pokala prišel do zlate
medalje! Rezultat je vreden še nekoliko več, saj
je to bila njegova tretja zaporedna tekma v
svetovnem pokalu, na kateri je prišel do
medalje. Po srebrni iz Varšave in bronasti iz
Moskve je v Rigi šel do konca, dvoboj za zlato
medaljo proti Poljaku Bartoszu Koleckiju je
dobil z 2:1. Naš najboljši tekmovalec je v
polfinalu s 3:0 slavil proti Rusu Glebu
Babaevskiyu. Za spoznavanje trenutne forme
se je Trajković v uvodnem dvoboju boril z
Nemcem Walidom Hashimijem in ga
predčasno ugnal z 20:12. »Zelo sem zadovoljen
z dvoboji. Bil sem umirjen v glavi. Posebej še v
polfinalu in finalu. To se je izkazalo za ključni
dejavnik. Vesel sem nove zmage in novih točk«,
je po zadnjem dvoboju sporočil Ivan Trajković.
Sicer pa so prvi dan dvodnevnega turnirja
nastopili vsi trije Slovenci. Ob zmagovalcu
kategorije do 87 kilogramov, sta se v kategoriji
do 68 kilogramov borila še Matic Motaln in
Jure Pantar. Mladi Mariborčan je z zmago proti
Latvijcu Maksimsu Revunovsu dokazal, da je
na poti do odmevnih rezultatov. Motaln je
odlično začel tudi dvoboj proti Rusu
Viacheslavu Mininu, saj je povedel s 3:0, nato
pa je Rus izkoristil nekaj nepazljivosti in se brez
težav uvrstil v nadaljnje tekmovanje. Zelo
zanimiv in kakovosten je bil dvoboj Jureta
Pantarja in Vladimirja Kima iz Rusije. Po treh
rundah je bil izid 4:4. V dodatni rundi je bil Kim
spretnejši in se s pomočjo zlate točke uvrstil v
četrtfinale. »Zadovoljen sem s tem, kar so
prikazali fantje. Jure je naredil enega najboljših
dvobojev v sezoni. Matic je pokazal velik
potencial, saj je tudi Rusu, dokler je še imel moč,

dal vedeti, da ne bo lahko v prihodnje z njim.
Ivan je trenutno v zelo dobri formi, kar potrjuje
z odlično koncentracijo v borbi in z malo
dobljenimi točkami«, je oceno dogajanja v Rigi
podal Kristijan Kovačič, Trajkovićev in
Motalnov trener, ter tehnični direktor
slovenske taekwondo zveze. Nekoliko
grenkega priokusa je bilo po koncu vseeno
prisotnega, saj bo Trajković za zmago prejel pol
manj točk kot bi jih sicer. Razlog so trije borci,
ki so bili prijavljeni za turnir, a jih v Rigo ni bilo.

Člani KBV Proficiogroup Hwarang
ponovno uspešni na mednarodnem
prizorišču
Tekmovalci KBV Proficiogroup Hwarang so se
udeležili svetovnega pokala iz Tae-kwon-doja
(6th ITF Tae-kwon-do World Cup 2016), ki je v
sredi meseca oktobra potekal v Budimpešti.
Tekmovanja se je udeležilo kar 1800
tekmovalcev iz 57-ih držav. Mariborski
tekmovalci pa so domov prinesli kar štiri
kolajne.:
Tyra Barada, 1.mesto borbe, -45kg
Anja Sakač, 2.mesto, borbe, -50kg in
Janin Žnuderl, dvakrat 3.mesto borbe, -50kg in
forme – 3.dan.
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Posebna zgodba treh generacij

10. UEFA Regions cup V Milanu

Letošnjega 21. Ljubljanskega maratona se je
med množico ljubiteljev teka udeležilo tudi
lepo število tekačev iz štajerskega konca, ki
tečejo bodisi v klubih, različnih tekaških
skupinah ali pa individualno. Prav posebno
zgodbo pa so spisale tri atletinje mariborskega
Atletskega društva Štajerska. Na razdalji 10 km
si je suvereno zmago pritekla komaj 16-letna
Laura Stauber, ki je bila v ženski konkurenci
daleč najhitrejša s časom 37,14 in tako
letošnjemu naslovu državne prvakinje v
cestnem teku na 10 km, ki ga je osvojila pred
kratkim, dodala še morda najpomembnejšo
zmago v karieri.

Reprezentanca MNZ Maribora je prvič v svoji
zgodovini zastopala barve Slovenije in mesta
Maribor na 10. UEFA Regions Cup v Milanu.
Turnir je potekal v zadnjih dnevih septembra in
začetku oktobra. Prvi dan po prihodu je
reprezentanca pod taktirko selektorja Borisa
Pisnika in trenerja Bojana Petka opravila svoj
prvi trening na italijanskih tleh. Fantje so
pokazali veliko želje in odločnosti po
dokazovanju. 28.9.2016 je ekipa MNZ Maribor
odigrala svojo prvo tekmo, prvi nasprotnik pa
je bila reprezentanca Makedonije. Nogometaši
so svoj prvi tovrsten turnir pričeli z zgodovinsko
točko, saj se je tekma končala s končnim izidom
0:0. Čez dva dni je sledila naslednja tekma v
sklopu kvalifikacij. Tokrat so naši reprezentanci
nasproti stali gostitelji, Italijani. Tekma je bila
zelo težka, vendar so fantje pokazali veliko željo
in borbenost. Žal se na 2 tekmi ni izšlo po željah
in tako se je tekma končala z rezultatom 4:1 za
domače. V nedeljo, 2.10 je ekipa MNZ Maribor
odigrala še zadnjo tekmo, tokrat so bili
nasprotniki Irci. Zadnja tekma proti zmagovalki
skupine in branilki naslova se je končala z
remijem 0:0. Fantje so pokazali veliko željo in
borbenosti, a vendar se na koncu ni izšlo tudi za
prvo zgodovinsko zmago. Priigrali so še drugo
točko na turnirju in tako je reprezentanca MNZ
Maribor 10. UEFA Regions Cup turnir končala
na končnem 3. mestu, z osvojenima dvema
točkama, pred reprezentanco Makedonije, in
za
zmagovalko
skupine
Irsko
ter
drugouvrščenimi Italijani.

Razdalja na 21 km je tokrat štela tudi za
državno prvenstvo. Zmaga v ženski konkurenci
je šla v roke izkušeni Sonji Roman, dobitnici
kolajne iz evropskega dvoranskega prvenstva.
1:17,50 je čas, ki ga je Sonja potrebovala za 21
km in tako v svojo bogato zbirko uspehov
dodala še en domači naslov. Glavni tek
tekaškega vikenda je vedno maraton, na
katerem se je odlično odrezala Helena
Javornik. S časom 2:54,59 se je ponovno
spustila pod mejo treh ur in bila tudi najhitrejša
Slovenka. V močni mednarodni konkurenci je
zasedla vrhunsko 7. mesto.
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Teniški klub Branik ima novo pridobitev
S pomočjo Fundacije za šport ter mnogih
prostovoljcev, prijateljev kluba, je Teniški klub
Branik bogatejši za novo igrišče ter tri mini
igrišča na trdi podlagi z original US Open
premazom. Otvoritve se je udeležil tudi
predsednik Teniške zveze Slovenije Marko
Umberger, ki je bil nad novo pridobitvijo
navdušen.

Prvi so igrišče zasedli otroci Teniške šole Branik
Mercator, domači tekmovalci, trenerji, člani
kluba. Igrišče bo omogočalo izvedbo najbolj
kakovostnih treningov za profesionalne igralce
kakor tudi užitek za igro rekreativnih igralcev.
Mini igrišča so prilagojena za najmlajše, zato bo
vadba na njih še posebej zanimiva.
V Mariboru Sovič namesto Iveziča

niso kazali v to smer so se v vodstvu kluba
odločili, da se s trenerjem Slavkom Ivezičem
sporazumno razidejo. »Najprej bi se Slavko
Iveziču zahvalili za ves trud in delo v tem letu, ki
ga je preživel v Mariboru. S svojimi bogatimi
izkušnjami tako na trenerskem kot
organizacijskem področju nam je pokazal kako
se lotiti določenih stvari in zato smo mu še
posebej hvaležni. V želji, da slab začetek sezone
skušamo obrniti v drugo smer smo se odločili za
zamenjavo na mestu trenerja.« so sporočili iz
vodstva RK Maribor Branik.
Mesto trenerja je tako prevzel nekdaj odličen
igralec Gorenja in Slovenj Gradca ter slovenski
reprezentant Sebastjan Sovič. Slednji se je že
preizkusil v vlogi trenerja in to dokaj uspešno. Z
na novoustanovljenim klubom RK Slovenj
Gradec 2011, ki ga je vodil 5 sezon, se mu je
namreč uspelo iz 2. lige ponovno prebiti med
prvoligaško druščino. Po koncu lanske sezone
se je po njegovih besedah želel malo spočiti od
rokometa, a je prišla ponudba iz Maribora. »Ko
sem zaključil z delom v Slovenj Gradcu, sem si
dejal, da če bom ponovno trener bom to trener
enega izmed treh slovenskih klubov: Celja,
Velenja ali Maribora. Malo za šalo, malo pa
tudi zares. Ne, ponudba je me je res presenetila
in prišla je veliko prej kot sem pričakoval. Pred
pričetkom sezone sem dobil nekaj klicev za
angažma, a sem vse bolj kot ne zavrnil.
Pogovori z vodstvom mariborskega Branika so
bili zelo korektni in hitro smo se dogovorili. Pred
mano je velik izziv, ki pa se ga istočasno tudi
zelo veselim.« je dejal 40-letni Sebastjan Sovič.

Vodstvo mariborskih rokometašev se je s
trenerjem Slavko Ivezičem dogovorilo o
sporazumni prekinitvi sodelovanja. Namesto
njega Sebastjan Sovič.
RK Maribor Branik je pred to sezono zaradi
prilagajanja trenutnem stanju v državnem
prvenstvu in slovenskem športu nasploh znižal
proračun in pomladil moštvo. Temu je
posledično sledila tudi precejšnja prevetritev
igralska kadra, ki pa naj bi vseeno bila toliko
kakovostna, da bi po koncu rednega dela bila
med prvimi štirimi moštvi za končnico za
Foto: RK Maribor Branik
prvaka. Ker pa rezultati po 6-ih odigranih krogih
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Uspešni kolesarji Branika

in naslednje leto ponovno organizirali. Na dirki
so se lahko preizkusili tudi rekreativni kolesarji,
kar so eni izkoristili in se pomerili z odličnimi
kolesarji, zlasti pa svoj čas primerjali s časom
najboljših.

Kolesarska sezona se je »izpeljala«. Kolesarsko
društvo Branik sezono zaključuje izjemno
uspešno. Uspešno v organizacijskem in
tekmovalnem smislu. V iztekajočem se letu so
pripravili štiri kolesarske prireditve in sicer , dva
maratona in dve dirki. Ob tem so za vse
zainteresirane
rekreativne
kolesarske
navdušence organizirali nedeljske izlete, kjer so
poskrbeli za pravilno uporabo koles, vožnjo in
držo na kolesu, nastavitve in skrb za tehnično
brezhibno kolo ter varnost na kolesu. Na
maratonu Po sadno vinskih cestah v Pesnici in
maratonu Okoli Pohorja so kljub težavam pri
organizaciji uspeli in obe prireditvi v okviru
akcije OKS –Slovenija kolesari uspešno in brez
nesreč pripeljati na cilj. Oba maratona ponujata
Mednarodni plesni turnir MARIBOR OPEN
veliko kolesarjenja in druženja na kolesu, manj
2016
ali nič pa je spremljevalnega programa, kar je
pri nas še zmeraj modno, v tujini pa ga že
Plesni klub PINGI MARIBOR bo 2., 3. in 4.
opuščajo.
decembra
2016
v
Mariboru
gostil
V Jarenini so organizirali amatersko dirko za
mednarodno plesno tekmovanje najvišjega
državno prvenstvo. Na izjemno zahtevni krožni
ranga. Za naslove zmagovalcev v standardnih
progi se je v 13 kategorijah pomerilo čez 120
in latinsko-ameriških plesih se bodo
tekmovalk in tekmovalcev. Kot se za domačina
potegovali plesni pari vseh starostnih
spodobi so nastopili z vsemi aduti in v
kategorij.
zadovoljstvo vseh dobili tri državne prvake.
Od petka, 2.12., do nedelje, 4. 12. 2016, se
Amaterski državni prvaki so postali Ajda Opeka
bodo plesni pari iz celega sveta že osemnajstič
med ženskami, Trajče Velički med mastersi B in
zavrteli v ritmih standardnih in latinskoLjubo Car med mastersi G. Ob tem velja
ameriških plesov, prireditev bo na plesnem
omeniti še izjemno vožnjo Ajde na državnem
parketu športne dvorane Tehniškega šolskega
prvenstvu z gorskimi kolesi na Menino planino,
centra na Teznu.
ko je pristala na drugem mestu. Car in Ajda sta
Tekmovanje, ki se imenuje WORLD OPEN, je
tudi sicer zmagovalca v pokalu Slovenije, vsak v
tekmovanje najvišjega ranga. Plesnim parom
svoji kategoriji. V pokalu Slovenije je Branik
omogoča nabor višjega števila točk za svetovno
uvrščen na 12 mesto z 901 točko izmed 52
rang lestvico, organizator pa si lahko šteje v
klubov, kolikor jih je tekmovalo v tej
čast, da mu je bila zaupana organizacija tako
konkurenci. Tudi najbolje uvrščen klub v
prestižnega tekmovanja. Svetovna plesna
Mariboru.
zveza WDSF je organizacijo zaupala Plesni zvezi
Po 14 letih so organizirali še vzpon na Areh,
Slovenije, ta pa Plesnemu klubu PINGI
dirko, ki je štela za pokal vzponi. Tudi na tej
MARIBOR.
dirki so dobili dva zmagovalca in sicer sta
Tekmovanja MARIBOR OPEN 2016 so
zmagala Car in Ajda. Odlično izvedena dirka jih
razpisana za vse kategorije – pionirje, mlajše
zavezuje, da jo bodo v program dirk še uvrstili
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mladince, mladince, starejše mladince, člane
ter seniorje I, II, III in IV. V Mariboru bo tako
plesalo preko 400 plesnih parov iz več kot 30
držav, sodilo bo 35 sodnikov iz 15 držav.
V petek, 2.12.2016, se bodo med prvimi
predstavili Seniorji III v standardnih plesih,
Seniorji II v latinsko-ameriških plesih ter
mladinci v kombinaciji desetih plesov.
V soboto, 3.12.2016, bomo videli članske
plesne pare v standardnih plesih na
tekmovanju WORLD OPEN STANDARD.
V nedeljo, 4.12.2016, se bodo članski plesni
pari zavrteli v ritmih latinsko-ameriških plesov
na tekmovanju WORLD OPEN LATIN.
Tekmovanje poteka v elegantno-športnem
vzdušju in v lepo okrašeni dvorani pod veliko
sliko Maribora, ki daje občutek dogajanja sredi
Grajskega trga. Pod sliko je oder za sodnike in
vodstvo turnirja, plesišče, ki je potrebno za
tako veliko število parov oziroma za tak rang

tekmovanja, pa je res veliko. Ob plesišču so
mize za goste, v dvorani pa domači in svetovni
ponudniki razstavljajo in prodajajo vse za ples.
V petek se tekmovanja pričnejo ob 14.00 uri,
v soboto so predtekmovanja ob 8.30, večerni
del prireditve bo ob 20.00 uri;
v nedeljo so predtekmovanja ob 9.00, večerni
del prireditve pa ob 18.00 uri.

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor
www.sz-maribor.com
www.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.

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih deset dni
nam posredujte na naš elektronski naslov maja.bezjak@szm.si

MARIBOR OPEN 2016
Vrhunec dogodka bosta sobotni gala večer ob
20.00 uri, v katerem bomo občudovali članske
plesne pare v standardnih plesih in nedeljski
gala večer ob 18.00 uri v latinskoameriških
plesih.
Rezervacija vstopnic in vse informacije:
branko.bohak@siol.net ali GSM 040/836-000.

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
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