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TAFISA WORLD CHALLENGE DAY 
MARIBOR – SLOVENIJA 

30.05.2018  

World challange day (WCD) je prijateljsko mednarodno tekmovanje, v sklopu programov 

Šport za vse, pod okriljem mednarodne organizacije TAFISA. Mesto Maribor bo v sklopu 

dogodka, na dan 30.05.2017 moralo aktivirati čim večje število svojih prebivalcev in jih 

prepričati za sodelovanje v akciji, in sicer na način, da se bodo organizirano gibali minimalno 

15 minut na določenem prostoru. Maribor se bo v akciji WCD 2018 pomeril z enim izmed 

evropskih mest, primerljivim po številu prebivalcev, slednjega bo določila organizacija 

TAFISA. Udeležence bomo ustrezno evidentirali, ves dogodek pa bomo evidentirali z video 

posnetki iz prizorišča. 

Dogodek bo potekal v popoldanskem času, med 16.00 in 19.00 uro, predvidoma v Športnem 

parku Tabor. Ker je Maribor nogometno mesto in simbol športa v mestu smo si zamislili, da 

lahko na ta način združimo in motiviramo največ ljudi na WCD.  

 

 

 

  



 

 
 

Zasluženo do novih točk 

 

Kljub prazničnemu dnevu so rokometaši 

mariborskega Branika odigrali srečanje 7. kroga 

Končnice za obstanek v Ligi NLB proti 

ljubljanskemu Slovanu in ga premagali z 

rezultatom 35:28.  

RK MARIBOR BRANIK - RD LL GROSIST SLOVAN   

35:28(18:12) 

Po izenačenih uvodnih minutah in nekajkratnih 

izmenjavah v vodstvu so vijoličasti rokometaši 

z nekaj hitrimi protinapadi v 10. minuti z 

zadetkom Filipa Jerenca povedli 7:4. Le tri 

minute kasneje je domači kapetan poskrbel za 

vodstvo 10:5 in sledila je prva minuta odmora 

na srečanju na zahtevo gostujočega trenerja 

Zorana Jovičiča. Tudi ta ni prekinila naleta 

Mariborčanov, ki so v 17. Minuti z golom 

Jerenca povedli 13:6. Do odhoda na odmor so 

varovanci Marka Šibile nasprotnika držali na 

varni distanci ter polčas končali z rezultatom 

18:12. V nadaljevanju je z vodstvom 20:13 in 

22:15, kazalo da bodo domačini nadaljevali v 

istem ritmu kot so zaključili 1. polčas. Po minuti 

odmora na zahtevo gostujoče klopi pa so se 

prebudili rokometaši Slovana, ki so se v 42. 

minuti z zadetkom Tineta Marušiča prepolovili 

zaostanek(23:20). Srečanje je tako ponovno 

postalo zanimivo, na polovici 50. minute pa je 

pri rezultatu 26:24 zadnjo minuto odmora 

zahteval domači strateg Marko Šibila. Ta je 

očitno prebudila njegove varovance, Andraž 

Velkavrh pa je z dvema zaporednima 

zadetkoma poskrbel za ponovno malo večjo 

prednost 4-ih zadetkov(28:24). Rokometaši 

mariborskega Branika so suvereno delovali v 

napadu, a premalo zbrano v obrambi ter kljub 

temu v zadnjih pet minut srečanja sli s 

prednostjo 4-ih zadetkov(32:28). Dve minuti in 

pol pred koncem je David Bogadi zadel za 33:28 

in tako potrdil zmago Mariborčanov, ki so na 

koncu slavili z rezultatom 35:28. 

Andris Celminš, igralec RK Maribor Branik: Na 

koncu zaslužena zmaga. V 1. polčasu smo bili 

preprečljivo boljši, v 2. polčasu pa tako kot po 

navadi potem, ko povedemo z večjo razliko 

popustimo v koncentraciji in nasprotniku 

dovolimo, da se nam približa. Vseeno smo nato 

zaigrali tako kot treba, predvsem v obrambi, in 

z nekaj hitrimi protinapadi srečanje varno 

pripeljali sebi v korist. V napadu smo odigrali 

dobro, v obrambi pa ne tako, saj smo 

nasprotniku dovolili preveč zadetkov.   

 

 
Foto: Boštjan Selinšek 

DP v olimpijskem dviganju uteži: Padla 

rekordna udeležba in 10 državnih 

rekordov 

 

Štajerska prestolnica je prvič v zgodovini gostila 

edinstven športni dogodek - Državno prvenstvo 

v olimpijskem dviganju uteži, ki se v Sloveniji 

odvija vse od leta 1992.  49 tekmovalk in 

tekmovalcev iz sedmih slovenskih klubov se je 

v Centru Draš pod Pohorjem pomerilo v 11 

težnostnih kategorijah - štirih ženskih in sedmih 

moških.  

 



 

 
 

 
 

Olimpijsko dviganje uteži, ki pri nas sicer sodi 

med manj izpostavljene športne, se lahko v 

zadnjih letih pohvali z vse večjim številom 

perspektivnih mladih tekmovalk in 

tekmovalcev. Ti se na domačih in tujih 

tekmovanjih merijo v dveh disciplinah - potegu 

in sunku v več težnostnih kategorijah. 

Zmagovalca v posamezni kategoriji določi 

olimpijski biatlon, to je seštevek tež v potegu in 

sunku. Za primerjavo rezultatov v različnih 

kategorijah po teži pa se izračuna tako 

imenovani sinclair koeficient. 

V ženski kategoriji do 58 kg je prvo mesto 

zasedla Nastasja Štesl iz KDU Jeklo. V kategoriji 

do 63 kg je prvo mesto pripadlo Neži Ribarič iz 

KDU Olimpija Ljubljana. Med tekmovalkami do 

69 kg je slavila Petra Pavlič iz TAK Domžale, do 

75 kg pa Hana Molan iz Reebok Crossfit 

Ljubljana. 

V moških kategorijah so prva mesta zasedli 

naslednji tekmovalci. Do 62 kg Goran Dečman 

iz Reebok Crossfit Ljubljana, do 69 kg Mitja 

Potrč iz ŠD LEVELUP, do 77 kg Simon Polšak iz 

KDU Jeklo, do 85 kg Matjaž Erjavec iz KDU 

Olimpija Ljubljana, do 94 kg Žan Kroflič iz CF 

Celje, do 105 kg Žiga Šuen iz KDU Olimpija in 

105+ kg Bojan Justin KDU Olimpija. 

 

 

Nik Auguštin mladi olimpijec 

 

V tunizijskem Hammametu so končali 

s kvalifikacijami za Olimpijske igre mladih, ki 

bodo letos v Argentini. Vstopnico za to 

največje mladinsko tekmovanje na svetu si je 

priboril tudi Mariborčan, Nik Auguštin 

(kategorija nad 73 kg). Po izjemnem uspehu 

je povedal: '' 

Po sicer malo 

slabše 

prespani noči 

sem se zjutraj 

zbudil poln 

energije. Po 

zajtrku smo 

odšli v 

dvorano. 

Najprej sem 

gledal Tilnov 

dvoboj in 

ostale v moji kategoriji. Nato pa še borbo 

mojih dveh potencialnih nasprotnikov. 

Zmagal je Romun Luca. Čeprav je Italijana 

premagal na razliko, sem videl, da je fizično 

slabše pripravljen. To mi je dalo še večji 

zagon, saj sem vedel, da ga z mirno glavo 

lahko premagam. Že večer prej sem se z 

trenerjema dogovorili za taktiko. Podobno 

tisti iz finala Odprtega prvenstva Slovenije. 

Cel dvoboj sem držal aktiven rezultat in 

zmagal. Zavedal sem se, da me to že pelje na 

OI mladih, ampak sem še vedno imel željo po 

medalji. V četrtfinalu me je čakal Egipčan, 

kasnejši zmagovalec. Prihaja iz nižje 

kategorije, tako da ga nisem poznal. Ker je bil 

lažji, je bil tudi hitrejši. To je bil glavni 

dejavnik, da sem to borbo izgubil. Z 



 

 
 

rezultatom sem zelo zadovoljen. Dal sem vse 

od sebe, hkrati pa sem si zagotovil mesto na 

mladinskih olimpijskih igrah v Buenos 

Airesu''. 

 

Evropski naslov ostal doma 

Maribor je gostil evropsko prvenstvo v 

taekwondoju sloga ITF. Nastopilo je več kot 600 

tekmovalcev, iz 28-ih držav. Slovenci so osvojili 

kar 12 evropski kolajn. Zlata kolajna v mladinski 

konkurenci do 45 kg je ostala doma, v 

Mariboru. Osvojila jo je 13-letna Tyra Barada, 

ki je tako dokazala, da suvereno stopa po poti 

svojih uspešnih staršev. Zlato kolajno je osvojila 

še Tina Baloh (nad 65 kg). 

 

 
 

Za Slovenijo so v članski konkurenci srebrne 

kolajne osvojile Urša Terdin (do 75 kg), Nika 

Zagorc (do 50 kg), Jerneja Jenšterle (nad 75 kg) 

in Elizabeta Crnkovič (do 68 kg), bronasto pa 

Ema Viškovič (do 50 kg). Članice Ema Viškovič, 

Elizabeta Crnkovič, Urška Gazvoda, Urša 

Terdin, Jerneja Jenšterle in Teja Toplak so 

osvojile tudi ekipni bron. V mladinski 

kategorijah sta srebrni kolajni osvojili Alisa 

Slemenšek Žagar (do 60 kg) in Maša Kenjalo (do 

70 kg), bronaste pa so osvojili Larisa Slemenšek 

Žagar (do 55 kg), Sven Hojs (do 62 kg) in Timotej 

Zavec (do 56 kg). Zavec, Žiga Zagoranski, 

Oleksandr Tjutjunik, Samir Lavbič, Sven Hojs, 

Kemal Kabilovič in Marko Gžin so v ekipni 

konkurenci osvojili srebrno kolajno, mladinke 

Zala Rozina, Larisa in Alisa Žagar Slemenšek, 

Tina Baloh, Maša Kenjalo in Petra Gobec pa so 

na ekipni tekmi bile nepremagljive.   

 

Frizbijaše čaka pestra spomladanska 

sezona 

 

Igralci ultimate frizbija so pred kratkim končali 

zelo uspešno zimsko sezono.  Osvojili so naslov 

dvoranskih državnih prvakov v mešani in moški 

diviziji ter podprvakinj v ženski. Eno izmed 

prvenstev so gostili tudi doma, organizirali pa 

so druge manjše dvoranske turnirje, ki so prav 

tako dosegli veliko udeležbo in odlične 

rezultate.  

Uspešno so zaključili tudi Šolsko ultimate ligo 

(ŠUL), v kateri je sodelovalo več kot 150 dijakov 

iz različnih srednjih šol širom Slovenije. Šole so 

se pomerile med seboj in boji so bili napeti do 

zadnjega izmed štirih turnirjev, ki je potekal 10. 

marca 2018 v dvorani UŠC Leona Štuklja 

Maribor. Veliko srednješolcev je po koncu 

šolskih treningov pričelo obiskovati klubske 

treninge, s čimer je društvo pridobilo veliko 

novih igralcev.  

Ob dvigu temperatur in po napornih zimskih 

treningih fitnesa, stabilizacije in prevencije 

pred poškodbami je ekipa Cosmo telovadnico 

zamenjala za travnato površino. Novi igralci so 

se odlično vključili v ekipe in so že na 

nadaljevanje sezone. 

Za članske igralce je sezona prvič ločena na 

moški in ženski del. Obe ekipi se pripravljata na 

CEUS ligo (Central European Ultimate Series), 

ki jo igrata skupaj s še sedmimi ekipami iz 

Avstrije. Prva moška tekma doma je na sporedu 



 

 
 

9. maja 2018, dan zatem,  10. maja, pa bo na 

igriščih NK Pobrežje potekala ženska tekma. 

Poleg CEUS lige jih v maju čakajo  kvalifikacije 

za evropski pokal (EUCQ), kjer želijo pokazati 

čim boljšo igro in se uvrstiti še stopničko višje.  

Po pomembnih spomladanskih turnirjih pa je 

pred njimi še pestra poletna sezona. V  začetku 

poletja, 30. junija in 1. julija, bodo v Slovenski 

Bistrici organizirali moški in ženski turnir 

Woodchuck, na katerem bodo zaigrale ekipe iz 

celotne Evrope. Teden dni kasneje bo Maribor 

gostil enega izmed Evropskih ultimate kampov 

za mlade (EYUCamp), kjer bodo mladi od 

četrtka do nedelje trenirali pod vodstvom 

najboljših evropskih trenerjev.  
 

Uspešni igralci  namiznega tenisa 

 

Po končanem prvenstvu v I. slovenski ligi, se je 

ekipa ŽNTK Maribor uvrstila na 3. mesto, za 

prvouvrščeno Krko iz Novega mesta, ter 

Fužinarjem Interdiskontom, ki je zasedel 

2.mesto. V Play Off so se uvrstile štiri ekipe, ki 

se bodo borile za vstop v finale.  

Prva polfinalna tekma bo 19.5.2018 ob 17.00 

uri v športni dvorani TABOR, povratna tekma 

pa v sredo 23.5.2018 ob 17 uri v Ravnah na 

Koroškem. 

Domača ekipa upa na uspeh tudi zato, ker se je 

priključil v letošnjem letu po daljši 

odsotnosti njen nekdaj najboljši igralec, Gregor 

Komac. Optimizem se čuti v ekipi predvsem po 

resnosti in prizadevnosti na pripravah v domači 

dvorani, kjer z veliko voljo in prizadevnostjo 

želijo dokazati, da je ŽNTK Maribor še 

v igri najvišjo lovoriko. 

Vabimo vse, ki jih namiznoteniška igra veseli, 

da naše kot tretji igralec vzpodbujajo 19. maja 

v Dvorani Tabor. 

1000 železničarjev nad 1000 metrov ! 

 

Slovenske železnice v sodelovanju z 

železničarskimi planinskimi društvi Ljubljana, 

Celje in Maribor v projektu 1000 železničarjev 

nad 1000 metrov, želijo dne 26. 05. 2018 že 

tretjič popeljati aktivne uslužbence, družinske 

člane, upokojence in štipendiste na pohode. 

Planinsko društvo Železničar Maribor bo 

udeležence pohoda popeljalo po slovenski 

planinski transverzali od Streliške ulice do 

Mariborske koče. Pohodniki iz smeri Ptuja 

pridejo v Maribor z vlakom ob 7.11 in pohodniki 

iz smeri Zidani most pa z vlakom v Maribor ob 

6.28 in 7.56, od koder se z avtobusom številka 

2 ali 6 zapeljejo do izhodišča slovenske 

planinske poti. Prva skupina pohodnikov se bo 

podala na pohod ob 8.00 in druga ob 9.00 uri. 

Pot je lahka in traja cca dve uri in pol v eno 

smer. 

 

 
 

Na Mariborski koči bo organizator za 

pohodnike poskrbel za toplo hrano ter napitke. 

Povratek pohodnikov z vlaki je iz Maribora za 

pohodnike v smeri Ptuja ob 17.48 uri in za 

pohodnike v smeri Zidani most ob 17.20 in 

17.48 uri.  

Pohodnike bodo spremljali vodniki Planinskega 

društva železničar Maribor ter obenem 

poskrbeli za njihovo varnost. 



 

 
 

Bike park je gostil najboljše evropske gorske kolesarje 

Foto: Marko Pigac, MP produkcija 

 

Potem ko se je v Bike park Pohorje že uradno začela sezona, je le-ta gostil tekmo evropskega pokala  

gorskem kolesarstvu IXS European Downhill Cup 2018. Tekmovanja se je udeležilo več kot 400 

kolesarjev in kolesark. 

 

 

   
 

 
 

 

 
 

 

  

 



 

 
 

S treningom borilnih veščin zbiramo denar  za socialno ogrožene športnike 

5. maj 2018, od 11.00 do 19.00, Športni center Barada 

 

5. maja se bo v Športnem centru Barada odvil dobrodelni trening borilnih veščin, s katerim se bo zbiral 

za nadarjene športnike iz socialno ogroženih družin. Dogodek se bo pričel ob 11.00 uri in vse do 19.00 

boste lahko vsi, ki se ga boste udeležili, preizkusili v treningu v družbi izjemnih slovenskih športnikov: 

Tomaž Barada, Bianca Barada Tapilatu, Dejan Zavec, Aleš Zemljič, Gregor Stračanek, Ivan Trajkovič in 

drugi.  

Trening bo prilagojen vsem nivojem znanja borilnih veščin: A (aktivni športnik), B (rekreativni športnik), 

C (podpornik dogodka). Skozi vadbo boste lahko spoznali različne borilne veščine pod vodstvom 

mojstrov borilnih veščin.  

Dobrodelni dogodek bo namenjen vsem, ki bi želeli s svojo udeležbo pomagati Fundaciji OKS in s tem 

mladim nadarjenim športnikom iz socialno ogroženih družin. 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 

Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor 

www.szm.si 

Tel: 02/2300-480 

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. 

Kontakt: info@szm.si Spletne strani: www.szm.si 
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