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MARIBORSKI ŠPORT

DARKO GOLOB 
PODPREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Za nami je prireditev Izbiramo športnika Maribora, pred nami 
pa pomladanski del aktivnosti. Prireditev so skupaj organizirali 
Urad za šport, Športna zveza Maribor in športni novinarji. 
Najpomembnejši je vsekakor pregled uspehov v preteklem letu, 
vendar je to tudi priložnost za druženje v sproščenem vzdušju in 
za pomenek s prijatelji, znanci, za obujanje spominov, izmenjavo 
izkušenj in načrtovanje novih aktivnosti. Priznanja so prejeli: 
po trije najboljši športniki in športnice v Mariboru, najboljša 
ženska in moška ekipa, najboljša ekipa v individualnih športih 
in najboljši trener. Izbor so opravili športni novinarji. Poleg tega 
so prejeli priznanja najbolj perspektiven športnik in športnica, 
ki ju je izbral strokovni svet športne zveze, najboljše šole na 
področju športa (izbrala jih je komisija za šport otrok in 
mladine) ter športniki invalidi. Cizljeve plakete je devet 
športnikov in športnih delavcev dobilo za vrhunske dosežke 
oziroma dolgoletno delo v športu. Prav tukaj se najbolj vidi 
razlika med športom in kulturo. Medtem ko je najvišje maribor-
sko priznanje za kulturo - Glazerjeva nagrada - vredno približno 
15.000 evrov, je Cizljeva plaketa pomembno moralno priznanje 
za vrhunski dosežek ali dolgoletno uspešno delo v športu, ki 
smo mu vsi predani brez pričakovanja nagrade. 

Podobno je tudi na vseslovenski ravni; 
Prešernova nagrada je denarno 
vredna več kot tri Bloudkove nagrade, 
čeprav slednje dobijo športniki, ki 
osvajajo olimpijske medalje in 
svetovna prvenstva. Dejstvo je, da sta 
za Slovenijo pomembna tako kultura 
kot šport, vendar so vlaganja v šport bistveno manjša od 
vlaganj v kulturo, čeprav smo Slovenci znani kot zelo športen 
narod, o kulturi pa si lahko vsak ustvari svoje mnenje ob 
prebiranju spletnih komentarjev kateregakoli časnika ali 
spletnega foruma. 

Poleg tega je vlaganje v šport tudi vložek v zdravje, saj so znani 
pozitivni učinki ukvarjanja s športom na zmanjševanje bolezni. 
Prav tako se mnogo otrok, vključenih v športne dejavnosti, 
izogiba nezdravim razvadam (kajenje, pitje alkohola, pohajko-
vanje …). Tudi zato bi moral biti interes države, da čim večjemu 
številu otrok, mladine in odraslih omogoči ukvarjanje s 
športom, saj strošek za šport pomeni prihranek na drugih 
področjih.

V to smer gredo tudi akcije Športne zveze Maribor v nadaljeva-
nju leta. Pripravljamo tradicionalne prireditve: Športna pomlad 
in Športni vikend vedno pritegneta številne obiskovalce in sta 
zelo pomembna za propagiranje športa. Tukaj se najmlajši 
seznanijo z raznimi športnimi panogami, preskusijo različne 
naprave in se tako pridobivajo navdušenje nad športom. Starejši 
pa imajo možnost znova doživeti nekoliko športne vneme ali 
pa le preživijo lep dan v družbi otrok ali prijateljev.

Prav tako smo dejavni pri pripravi meril za vrednotenje 
športnih programov. Želeli bi, da kljub težki finančni situaciji v 
Sloveniji in Mariboru šport vsaj ohrani takšno raven financira-
nja, da bo možno kvalitetno izvajanje športne dejavnosti in da 
bo čim več športnikov imelo primerne razmere za trening in 
tekmovanja. Sledijo priprave na letno skupščino, kjer bodo 
člani (skoraj vsi mariborski športni kolektivi) ocenili delo v pre-
teklem letu, pa prenova pravilnikov za učinkovitejše delo in še 
več podpore društvom in športnikom, kar je osnovno poslan-
stvo Športne zveze. 

K temu bo pripomogla tudi kadrovska okrepitev, ki jo z dvema 
zaposlenima preko javnih del načrtujemo v najkrajšem času. 
Sicer pa k optimističnemu pogledu sodi tudi pomladni čas, ki z 
lepim vremenom in višjimi temperaturami vabi k športnemu 
udejstvovanju pa četudi le k nabiranju regrata in h gobarjenju.

Med stroškom  
in prihrankom

Dejavni smo pri 
pripravi meril 
za vrednotenje 
športnih  
programov

Uvodnik

Maribor ima najboljše  
športnike za leto 2013

Marcos Tavares Najboljša športnica Tadeja Majerič je prisotne nagovorila iz Los Angelesa.

Najboljši trener leta je Ante Šimundža, priznanje mu je podelil Tone 
Vogrinec.

Predsednik strokovnega sveta ŠZM Silvester Lipošek in kapetan  
mariborskih kegljačev Franc Kirbiš

Prireditev so popestrile legende mariborske glasbene scene.

Odbojkarice so mariborske ekipne kraljice.

Športna društva, ki so člani Športne zveze Maribor, obveščamo, da 
o svojem delovanju in dosežkih pošiljajo prispevke na sedež zveze 
Ulica Vita Kraigherja 8, 2000 Maribor ali na elektronski naslov 
info@szm.si ali info@mariborski-sport.si.

Obvestilo športnim društvom

Odbojkarice Nove KBM Branika so v finalu srednjeevropske lige 
ostale praznih rok. V dvorani Lukna, kjer je minuli konec tedna 
potekal zaključni turnir, so v finalu klonile proti ekipi Calcita iz 
Kamnika. Kamničanke so v finalu zmagale z rezultatom 3:0. To 
je po finalu slovenskega pokala že drugi poraz Mariborčank proti 
Calcitu. Zdaj ostaja upanje, da se jim bodo oddolžile v finalu dr-
žavnega prvenstva. Do tja pa bo še treba priti. 

Do trofeje se niso prebile
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Sprejem pri županu

15. 3. 
Tabor
16.00: rokomet, Maribor 
Branik - Sevnica
19.00: košarka, Maribor Nova 
KBM - Tajfun
Pristan
20.00: vaterpolo, Branik - 
Žusterna

19. 3. 
Tabor
19.00: odbojka, Maribor - 
Salonit
Pristan
20.30: vaterpolo, Branik – 
Kokra

22. 3. 
Dvorana Lukna
12.00: rokomet, turnir za 
rokometašice
Ljudski vrt
17.00: nogomet, Maribor – 
Krka
Tabor
18.00: košarka, Maribor 
Nova KBM – Grosuplje
Pristan
20.00: vaterpolo, 
jadranska liga, Branik -  
Šibenik

26. 3. 
Tabor
19.00: košarka, Maribor Nova 
KBM - Portorož
Pristan
20.00: vaterpolo, Branik - 
Kamnik

27. 3. 
Tabor
19.00: rokomet, Maribor 
Branik – Gorenje

29. 3. 
Ljudski vrt
17.00: nogomet, Maribor - 
Celje
Tabor
18.00: košarka, Maribor Nova 
KBM - Slovan 

30. 3.
Lukna
16.00: rokomet (ž), Branik – 
Ljubljana

2. 4.
Pristan
20.30: vaterpolo, Branik – 
Olimpija

5. 4.
Pristan
20.00: vaterpolo, 
jadranska liga, Branik –  
Jadran HN

10. 4. 
Tabor
19.00: košarka, Maribor Nova 
KBM - Elektra

12. 4.
Pristan
12.00: plavanje, 
8. MM pomlad

12. in 13. 4.
Tabor
9.00: Jiu-jitsu, Robi Rajh open 
2014

Kam v MB?

Kolofon
FOKUS: Mariborski šport

IZDAJATELJA: Športna zveza 
Maribor in Urad za šport 
Maribor

UREDNIŠKI ODBOR: Uroš 
Lovrenčič, Karl Kelc, Matjaž 
Ledinek, Drago Soršak, 
Milan Lazarević

UREDIL: Milan Lazarević

FOTOGRAFIJE: Matjaž 
Ledinek

OBLIKOVANJE IN TISK: 
ČZP Večer

Trenutek, ko so bili skoraj vsi skupaj

Mariborski športni novinarji 
so izglasovali, da je športnica 
leta teniška igralka Tadeja Ma-
jerič. Športnik leta je kapetan 
nogometašev Maribora Marcos 
Tavares. Pri ekipah ni bilo ne-
gotovosti. Najboljša ženska 
ekipa je odbojkarski klub Nova 
KBM Branik. Mariborčanke so 
aktualne državne prvakinje in 
zmagovalke srednjeevropske 
lige. Najboljše moštvo je po pri-
čakovanju Nogometni klub Ma-
ribor. Kegljači Konstruktorja so 
najboljša ekipa v individualnih 
panogah, medtem ko je najbolj-
ši trener za leto 2013 trener Ma-
ribora Ante Šimundža. 

Pomlad 2014 je pred vrati, 
Maribor pa je dobil športni-
co in športnika leta 2013. V 
Festivalni dvorani Lent so se 
zbrali najbolj zaslužni v prete-
klem športnem letu. Kljub ne-
koliko poznemu datumu, saj 
so športniki že globoko v tem 
letu, je bilo zelo slovesno. To je 
ena redkih priložnosti, da se 
na kupu zberejo vsi, ki so skr-
beli za odmevne mariborske 
športne dosežke. Večer je bil v 
znamenju nostalgije. Nekoč sta 
na mariborskem sejmišču stali 
dvorani B in C, kjer so igrali 
vrhunske košarkarske in od-
bojkarske tekme. Sejmišče je 
bilo včasih središče dogajanj, 
tukaj so imeli domovanje šte-
vilni športni kolektivi, dokler 
pred tremi desetletji ni nasta-
la dvorana Tabor. Tudi glasbe-
ni izbor je spomnil na čase, ko 
je na sejmišču odmevala popev-
ka Vesele jeseni. 

Športni novinarji so v sode-
lovanju z Uradom za šport in 
Športno zvezo Maribor izbra-
li, da je športnica leta teniška 
igralka Tadeja Majerič, članica 
ŽTK Maribor, najboljši športnik 
pa je nogometaš, kapetan vijo-
ličastih Marcos Tavares. Tadeje 
ni bilo na oder, oglasila se je iz 
Los Angelesa: "Zelo sem vesela, 
da so me izbrali za športnico 
leta. Počaščena sem, da sem na-
slednica velikih teniških igralk, 
ki so bile najboljše športnice v 
mestu." V mislih je imela Mimo 
Jaušovec, Tino Pisnik in Ka-
tarino Srebotnik. Majeričeva 
je v konkurenci posameznic 
prehitela tekvondoistko Nušo 
Rajher in alpsko smučarko Ilko 
Štuhec. Tavares je bil presene-
čen nad izborom, a se je hitro 
privadil odra za najboljše. "V 
Braziliji sem Tavares, v Sloveni-
ji sem Tavareš. Ampak vseeno," 
je občinstvo v dvorani nasme-
jal Brazilec. V Mariboru mu je 
všeč in tukaj bo ostal. Brazilije 
pa v času svetovnega prvenstva 
ne bo obiskal. "Moram trenira-
ti," je dodal simpatični Marcos. 
V izboru je prehitel znameni-
te brke - Filipa Flisarja. Tretje 
mesto je osvojil tekvondoist 
Ivan Trajkovič. To je bil popoln 
nogometni večer, saj je tudi 
najboljše moštvo v mestu no-
gometno, NK Maribor, Ante Ši-
mundža pa je trener leta. Bivši 
predsednik vijoličastih Rudi 
Turk, podeljevalec priznanja, 
je Tavaresa na odru kar objel. 
Še Čudežna polja so v čast vi-
joličastim zaigrala klubsko 

himno. "Soigralcem na vsakem 
treningu pravim, da so šampi-
oni. S trdim delom in pravo mi-
selnostjo postaneš šampion," 
je razložil Tavares. Pri izboru 
ženske ekipe leta ni bilo prese-
nečenj. Odbojkarice Nove KBM 
Branika so kraljice mariborske-
ga športa. "Naši cilji v letu 2014 
so jasni. Želimo osvojiti naslov 
državnih prvakinj in srednje-
evropsko ligo. A tudi tekmice 
so pripravljene," je povedala 
kapetanka Mihaela Planinšec. 
Kegljači Konstruktorja so naj-
boljša ekipa v individualnih 
športih. So aktualni državni 
prvaki in želijo še naprej vla-
dati slovenski sceni. "Veliko je 
truda in odrekanja," je uspehe 

in rekordne dosežke pojasnil 
kapetan Franc Kirbiš.

Na prireditvi so podelili 
tudi najvišja priznanja, Cizljeve 
plakete v spomin na predvoj-
nega vsestranskega in uspe-
šnega mariborskega športnika 
Mirana Cizlja, ki jih podeljujeta 
Mestna občina Maribor - Urad 
za šport in Športna zveza Mari-
bor za odmevne športne dosež-
ke v članskih kategorijah ter za 
izjemno uspešno organizacij-
sko in strokovno delo pri ra-
zvoju športa. Cizljeve plakete 
so prejeli Branko Bohak za 25-
letno uspešno strokovno delo v 
športnem plesu, Alenka Bohak 
za 25-letno uspešno strokovno 
delo v športnem plesu, Franc 

Cipot za 30-letno uspešno stro-
kovno delo v nogometu, Darko 
Saje za več kot 30-letno uspe-
šno strokovno delo v Judo 
klubu Branik Broker, Urška 
Rubin za 1. mesto v članski ka-
tegoriji v street dance showu, 
Silvo Krebs za dolgoletno uspe-
šno delo v šahu, Franc Simonič 
za 30-letno uspešno organi-
zacijsko delo v šahu, Miroslav 
Damjanović za 35-letno izje-
mno uspešno strokovno in 
organizacijsko delo pri razvija-
nju karateja in borilnih veščin 
za mladino in novinar Radia 
Maribor Zoran Milovanovič 
za uspešno delo pri promociji 
vrhunskega in rekreativnega 
športa v Mariboru. 

Priznanja za najboljše

Na prireditvi so se spomnili uspehov  
iz leta 2013 

Branikova šola plavanja vabi

Plavanje je idealen šport za 
otroke, saj zaradi specifičnosti 
okolja, v katerem poteka, za-
gotavlja enkratno priložnost 
za razvoj spretnosti in sposob-
nosti, ki so pri drugih športih 
pogosto zanemarjene. Vodno 
okolje s hidrodinamiko ne obre-
menjuje sklepov ter pri tem 
omogoča pravilen položaj lege 
telesa in hrbtenice, s postopno 
aerobno vadbo pa prispeva k ra-
zvoju otrokovega kardiovasku-
larnega sistema (srce in pljuča) 
do optimuma, to pa je pomem-
ben dejavnik za dolgo in zdravo 
življenje.  Otrok pri vadbi upora-
blja in razvija vse večje skupine 
mišic, kar omogoča optimalen 
mišični razvoj, med krepitvijo 
telesa spodbuja tudi lastno iz-
boljšanje gibljivosti ter zaradi 
raznolikosti in dinamične 
vadbe spodbuja razvoj koordi-

nacije. Nezanemarljivo je, da je 
plavanje eden izmed športov za 
otroke, ki jih spremlja najmanj 
poškodb. Težko si predstavlja-
mo človeka, ki zaradi napačno 
izvedenega giba vadbo konča 
na urgenci.

Poleg naštetih pozitivnih 
vplivov na otrokovo fizično 
zdravje je pomemben dejavnik 
kvalitetno preživljanje prostega 
časa. Otrok se v plavalnih teča-
jih v igri z vrstniki (in škroplje-
nje učiteljev) uči in tudi socialno 
povezuje, ob tem pa se nadvse 
zabava. Prav tako otroci s špor-
tom razvijajo samodisciplino 
in delovne navade, ki jih ohra-
njajo tudi zunaj bazena. Tarzan 
Johnny Weismuller bi si težje 
pridobil vzdevek kralj džungle, 
če ne bi pred tem prvi na Zemlji 
sto metrov preplaval v času, 
krajšem od minute.

Program plavanja v Plaval-
nem klubu Branik je razdeljen 
glede na starost in stopnjo pla-
valnega predznanja. 

Program prilagajanja na 
vodo in učenja plavanja zače-
tnikov je  prva stopnja modela 
učenja plavanja, katere osnovni 

cilji so predvsem prilagajanje 
otrok na vodo in preprečevanje 
strahu pred njo, orientiranje v 
vodi ter učenje osnov tehnike 
prsnega in hrbtnega plavanja. 
V igrah z različnimi pripomoč-
ki (iskanje pisanih živalic in 
raznobarvnih kamenčkov, pi-
hanje balonov različnih barv ...) 
spoznajo šport in njegove zna-
čilnosti. Posameznih plavalnih 
tehnik se naučijo postopoma – 
najprej na suhem, nato ob robu 
bazena in šele temu sledijo vaje 
s plavalnimi deskami v vodi. 
Po končanem programu znajo 
otroci v vodi zavestno sprosti-
ti telo, skočiti na noge v (pol)
globoko vodo, usvojijo osnove 
udarca, zavesljaja in koordi-
niranega plavanja v plavalnih 
slogih. Prav tako znajo v plitvi 
vodi z zabavnimi učnimi pri-
pomočki (deske, črvi …) poveza-
ti različne elemente naučenega.

Prvi skupini plavalne šole 
sta skupini Morske zvezdice in 
Rakci ali plavalni vrtec, name-
njeni otrokom od četrtega leta. 
Glavne naloge te stopnje, ki po-
tekajo ob najrazličnejših igrah, 
so spoznavanje zakonitosti 

vode, potapljanje glave, gledanje 
pod vodo, lebdenje na trebuhu 
in hrbtu, drsenje na trebuhu v 
iztegnjenem položaju, učenje gi-
banja rok in nog prsno in kravl 
ter učenje skakanja v vodo na 
noge (in kako pri tem čim bolj 
poškropiti učitelja).

V skupinah Morski konjič-
ki in Želvice se otroci naučijo 
plavalnih tehnik kravl, prsno 
in hrbtno ter v vodnih igrah iz-
popolnjujejo različne elemente 
prejšnjih skupin.

Naslednja stopnja je nada-
ljevalna plavalna šola, name-
njena otrokom, starim šest let 
in več, ki z nadaljevalno plaval-
no šolo dobijo možnost nadalje-
vanja v tekmovalnih oziroma 
klubskih vrstah. Zajema pou-
čevanje nove plavalne tehnike 
– delfina, izpopolnjevanje v že 
znanih tehnikah plavanja, po-
stopno dodajanje časovnih in 
tehničnih zahtev ter dodajanja 
elementov tekmovalnega plava-
nja (skok, obrat ...). Otroci so raz-
deljeni v skupine Ribice, Tjulnji 
in Delfini.

Naučeno otroci pred očmi 
staršev in drugih sorodnikov 

premierno predstavijo decem-
bra na tradicionalnem Božiče-
vem memorialu v Mariboru,  
kjer so v preteklosti nastopali 
in osvajali svoja prva odličja vsi 
poznejši plavalni zvezdniki in 
zvezdnice s širšega območja. Do 
nastopa na olimpijskih igrah jih 
nato čaka še nešteto ur trenin-
gov, ogromno novih poznan-
stev in sklenjenih prijateljstev 
in predvsem dogodivščin na 
tekmovanjih in pripravah. Če 
koga tekmovalno plavanje ne 
veseli, lahko še vedno konča na 
drugih športnih področjih kot 
košarkarji Tim Duncan, Goran 
Jurak in Vladimir Boisa, od-
bojkar Tine Urnaut ali kot ita-
lijanski filmski zvezdnik Bud 
Spencer, vsi po vrsti plavalni 
šampioni v mlajših starostnih 
kategorijah.

Vpisi novincev v Plaval-
no šolo Branik potekajo od 3. 
marca v kopališču Pristan ob 
17. ali 18. uri. Najdete nas lahko 
na spletnem naslovu www.pla-
valniklub.branik.si, pokličete 
041/682 016 ali nam pišete na 
elektronski naslov plavalnaso-
labranik@gmail.com.

Zaradi globalnega 
segrevanja se gladina 
morja viša, naučimo 
se torej plavanja v 
Plavalni šoli Branik

V svečani dvorani na Rotovžu 
je mariborski župan Andrej Fi-
štravec sprejel predstavnike bo-

rilnih veščin. V tej sezoni sta se 
posebej izkazala član jiu- jitsu 
kluba ADK Maribor Enej Ma-
rinič in karateistka Maša Si-
monič, članica KK Kovinar, ki 
je osvojila bronasto kolajno v 
katah na mladinskem evrop-
skem prvenstvu na Portugal-
skem.  

Za obstanek
Košarkarji Maribora Nove 
KBM bodo jutri startali v ligi 
za obstanek. Sezona ni potekala 
najbolje, toda Mariborčani op-

timistično zrejo v drugi del, saj 
drugo mesto v tej skupini pri-
naša četrtfinale končnice. Ma-
ribor je zdaj v ligi na tretjem 
mestu (24 točk), za drugim Por-
torožem ima točko zaostanka. 
Vodi Grosuplje (28.). Varovanci 
trenerja Igorja Kuzme se bodo 
jutri v dvorani Tabor ob 19. uri 
pomerili s Tajfunom. 

Ostali med prvoligaši 
Člani futsal moštva RE/MAX 
Brezje so si z zmago proti Sevni-
ci z rezultatom 10:4 v 14. krogu 

prve slovenske futsal lige zago-
tovili obstanek v elitni drušči-
ni. V drugo SFL se selijo Velike 
Lašče, ki so remizirale z Litijo 
(4:4). Ekipa iz Brezja je v prvi 
sezoni igranja med najboljši-
mi skupno osvojila osem točk. 
Domače tekme so igrali v dvo-
rani Srednje tehniške šole na 
Teznem, morda se bodo v na-
slednji sezoni preselili v dvora-
no Tabor. Ta je večkrat gostila 
različne turnirje in tudi pripra-
vljalno tekmo med Slovenijo in 

Španijo. Tekmo je spremljalo 
kar 3500 gledalcev. 

Start s tretjega mesta
Rokometaši bodo jutri začeli 
drugi del prvoligaškega držav-
nega prvenstva. Rokometaši 
Maribora Branika bodo igrali v 
ligi za prvaka. V boj se podajajo 
s tretjega mesta. Vodilno Gore-
nje ima 43 točk, Celje 38, brani-
kovci pa 35. Mariborčani bodo 
drugi del lige odprli jutri, ko se 
bodo ob 16. uri v dvorani Tabor 
pomerili s Sevnico.
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POMLAD
JE ŽE TU!

    Kako posaditi in vzdrževati cvetoče
   rastline v posodah in koritih? 

    Kakšno vzdrževanje potrebuje trata 
    na začetku sezone? 

    Kako pridelati zdrave vrtnine in zelišča
    na domačem vrtu? 

    So vam všeč vrtne zasnove 
   s kamenčki?

    Kako pripraviti vrt na vremenske
   ekstreme? 

Lep vrt - stalna pomladanska 
sopotnica vrtičkarjev in ljubiteljev 
urejenih vrtov že več kot 25 let!

V reviji najdete tudi:
lunin koledar vrtnih opravil

Naročniki časnika Večer, revij Naš dom ali 7 dni lahko naročite
revijo Lep vrt s 50% popustom (1,55 EUR)

ob delovnih dneh po telefonu 02/23 53 326 ali 02/23 53 413
ali po e-pošti revije@vecer.com.

Športni objekti Maribor obveščajo, da bodo drsalno sezono 
2013/2014 v Ledni dvorani zaključili v petek, 28. marca, z disko 
drsanjem med 20.30 in 22. uro. Posebej opozarjajo, da bo zaradi 
pričakovanega povečanega obiska vstop v dvorano (avla in drugi 
spremljevalni prostori) omogočen samo obiskovalcem, ki bodo 
imeli bodisi svoje bodisi izposojene drsalke. Vstopnina na ta dan 
bo evro, izposoja drsalk pa dva evra in pol. Športni objekti še 
sporočajo, da bo Ledna dvorana za rekreativne drsalce ponovno 
odprta predvidoma septembra. 

Zaključek drsalne sezone

Maribor ima veliko športnih površin za izvajanje programov vr-
hunskega in rekreativnega športa. Atletski športni dan za osnov-
ne in srednje šole poteka na atletskem stadionu Poljane razdeljen 
na razredne in predmetne stopnje. 

Organizirani so medrazredni turnirji v malem in velikem no-
gometu, rokometu, odbojki, košarki, badmintonu. Športni dnevi 
lahko služijo kot odlična priprava ekipe za občinska, področna in 
državna tekmovanja. Prav tako za uigravanje ekip in posamezni-
kov za pomembne turnirje. Štafetne in elementarne igre so lahko 
dopolnilo in razvedrilo ob športnih panogah, ki vam jih ponuja-
mo. Skratka, športni objekti so na voljo vsem, ki želijo organizi-
rano, aktivno preživeti del dneva v prijetnem ambientu, mirnem 
okolju na zdrav način. Sprostitev z dobro izbranimi in pripravlje-
nimi igrami je lahko za otroka ali mladostnika velika razbreme-
nitev, potrebna po napornih učnih dnevih in ob hudem tempu v 
zadnjem času.

Organizacija zimskih športnih dnevov v Ledni dvorani je 
možna od septembra pa vse do konca marca, pri čemer se lahko 
učenci na 1800 m2 veliki ledeni ploskvi ob poslušanju najnovejše 
glasbe dobro razgibajo in ob tem sprostijo. 

V Dvorani Tabor je možno v dopoldanskem času (razen ob 
torkih in četrtkih) najeti kegljišče v zgornjih prostorih, tam se 
lahko učenci ob organiziranem strokovnem vodenju seznanijo z 
osnovami kegljanja. V sklopu dejavnosti je možno tudi igrati na-
mizni tenis, kar je posebno zanimivo ob najemu kegljišča, ker sta 
dvorani za kegljanje in za namizni tenis v istem nadstropju.

Plavalni bazen Pristan ponuja otrokom plavanje in zanimi-
ve igre z rekviziti v vodi. Na razpolago so mali bazen, srednji 
bazen in olimpijski bazen. V vodi lahko potekajo različne aktiv-
nosti (otroški vaterpolo in ob primernih rekvizitih tudi zanimi-
ve vodne igre). Organizirati je mogoče najrazličnejša tekmovanja, 
iskanje igrač pod vodo, ekipne igre ...  

Športni dnevi se lahko ob predhodnem dogovoru organizira-
jo vse leto. Kontaktne osebe so Bojan Hernah (Kopališče Pristan), 
051/310-602, Gordan Prelič (Dvorana Tabor in Ledna dvorana), 
041/605-073,  Robert Herga (atletski stadion in zunanja igrišča), 
041/262-300.  

Športni dan v ŠOM

V kamniškem kulturnem domu sta potekali ekipno tekmovanje po 
števniškem sistemu, vsak z vsakim iz nasprotne ekipe, s tempom 
15 minut na igralca, skupaj 30 minut za partijo, in ekipno hitro-
potezno, pet minut za igralca, s skupnim časom deset minut za 
partijo. Sodelovalo je 39 šahistov iz številnih mariborskih klubov. 
Skupni zmagovalec po dvanajstih krogih je ekipa ŠK Gambit Ma-
ribor 1 (102 točki) v postavi Miran Zupe, Franc Vitrič ml., Fjodor 
Žugaj in Milan Kirbiš, kapetan. Drugo mesto je osvojil ŠD Fram (98), 
tretji pa je bil CŠD Maribor s 76 točkami. Na koncu je bilo odigra-
no še prvenstvo lige 2014 za posameznike. Miran Zupe je osvojil 
10 točk, drugi je bil Urban Čretnik (8,5), tretji pa Milan Kirbiš (8). 

Gambitu prvo mesto

Pestra športna pomlad

Šport in rekreacija sta pomemb-
na dejavnika v rehabilitaciji in-
validov. S primernim gibanjem 
invalidi vzdržujejo psihofizično 
kondicijo, hkrati pa se z  redno 
vadbo v skupini vključujejo v 
družbo in tako zadovoljujejo 
tudi potrebe po druženju in pri-
jateljevanju. 

Invalidska društva v Ma-
riboru se zavedajo izjemnega 
pomena športa za invalide, zato 
v svojih rednih dejavnostih iz-
vajajo tudi športne progra-
me za svoje člane. V ta namen 
imajo ustanovljene športne 
sekcije, ki omogočajo invali-
dom množično vključevanje in 
redno telesno vadbo vse leto. V 
Mestni občini Maribor smo v 
letu 2009 ustanovili svet inva-
lidov, ki združuje že več kot 20 
invalidskih organizacij. Letos 
bomo že peto leto zapored or-
ganizirali Športne igre inva-
lidov in tretjič Prikaz športov 
za invalide. Športne igre inva-

lidov in Prikaz športov za in-
valide bosta potekala v okviru 
prireditve Športna pomlad 2014 
v Dvorani Tabor, Ledni dvorani 
in DU Tabor. Športne igre inva-
lidov bodo v soboto, 10. maja, 
od 9. ure do predvidoma 13 ure. 
Športne panoge bodo nogomet, 
pikado, šah, košarka na vozičku, 
met na koš na vozičku, keglja-

nje, rusko kegljanje in nami-
zni tenis. Najboljši bodo dobili 
pokale. Veseli nas, da se poleg 
zdrave tekmovalnosti ob druže-
nju vsako leto krepijo tudi prija-
teljski odnosi med invalidskimi 
društvi in z drugimi obiskoval-
ci. Invalidi velikokrat tudi v 
športu potrebujejo prilagodi-
tve glede na svoje sposobnosti. 

Žal je v Sloveniji šport za invali-
de še vedno premalo prepoznan 
in uveljavljen, čeprav zahteva za 
doseganje primerljivih rezul-
tatov veliko večje napore. Za 
večjo ozaveščenost o športu in-
validov bomo že tretje leto za-
pored prikazali nekaj športov 
za invalide. Prikaz bo 14. maja 
v Dvorani Tabor. 

Program
10.00-11.00: bodybuilding  – 
predstavitev ter vprašanja in 
odgovori; možnost vključitve 
in predstavitve kakšnega dru-
gega športa
11.00-12.00: medobčinska ko-
šarkarska tekma paraplegikov
15.00-16.00: predavanje  o in-

validskem športu, predavatelj 
Branko Mihorko, Zveza za šport 
invalidov Slovenije - paraolim-
pijski komite
16.00-17.00: sedeča odbojka – 
reprezentanca Slovenije – Ma-
ribor Branik
od 17. 00: trening reprezentan-
ce Slovenije v sedeči odbojki – 
odprto za javnost

Od leta 2009 deluje svet invalidov, ki združuje že več kot 20 invalidskih organizacij.

Veliko invalidov  
in tudi starejših  
se rekreativno  
ukvarja s športom
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A-liga je dosegljiva

Člansko ekipo čakajo odločilne 
tekme v drugi ligi, kadetsko pa 
preboj na finalni turnir držav-
nega prvenstva. S tem se mari-
borski ženski rokomet počasi 
vrača proti mestu, ki ga je v 
slovenskem prostoru zasedal 
pred dvema desetletjema, ko je 
pomenil enega naših glavnih 
centrov. Člansko ekipo, ki so 
jo zaradi finančnih težav raz-
pustili praktično čez noč, so 
ponovno ustvarjali dobro de-
setletje. 

Da nes je Bra n i k d r u ga 
ekipa v prvi B-ligi. V petnajstih 
tekmah so igralke, med kateri-
mi se jih večina z rokometom 
ukvarja le šest let, zmagale v 
trinajstih, izgubile pa dve: proti 
prvouvrščeni Ljubljani in tre-
tjeuvrščenim Brežicam. 

"Komaj čakamo na tekmo 
proti Ljubljančankam, ki jo 
bomo odigrale 30. marca. Na 
njih se bomo dobro pripravi-

le. Ker igramo v naši Lukni, 
imamo prednost domačega 
igrišča. Doma bomo igrale tudi 
proti Brežicam. Če dobimo eno 
od teh dveh tekem, imamo 
povsem odprto pot do druge-
ga mesta. Morda pa nam uspe 
zmagati v obeh," meni Tjaša 
Stanko, ki je bila izbrana za 
najbolj perspektivno športni-
co Maribora za preteklo leto in 
je zavoljo svoje spretnosti nosil-
ka igre tako v članski kot v ka-
detski ekipi. Slednja je dvakrat 
zapored osvojila tretje mesto v 
državnem prvenstvu. 

"S kadetinjami ciljamo na 
slovenski vrh. Do zdaj smo od-
igrali petnajst tekem in v vseh 
zmagali. Zato je razumljivo, da 
razmišljamo o zlati medalji. Kar 
se tiče tekmovanja v članski 
prvi B-ligi, imam dober obču-
tek. Če bomo še naprej zma-
govali tako, kot smo do sedaj, 
nam drugo mesto ne more uiti. 
Obenem sem prepričan, da smo 
na svojem igrišču sposobni pre-
magati Ljubljano, ki do danes še 
ni izgubila tekme," je s sezono 
zadovoljen Stane Strmšek , 
prvi trener Branika, v katerem 
jeseni še niso bili prepričani, 
ali se bodo spopadli s finanč-

nimi obveznostmi, ki jih pri-
naša igranje v prvi A-ligi. Ker 
pa postaja očitno, da dekleta 
preraščajo igranje v sedanjem 
razredu, se vse bolj nagibajo 
k temu, da se vrnejo v elitni 
razred slovenskega ženskega 
rokometa.

To je po svoje pokazalo tudi 
igranje Branika v pokalnem 
tekmovanju. V njem je prišel 
do četrtfinala, v katerem ga je 
izločil Žalec. Z eno boljših slo-
venskih ekip so se Maribor-
čanke enakovredno kosale v 
prvem polčasu. Zatem so na-
redile preveč napak, to pa so 
znale izkušenejše tekmice učin-
kovito kaznovati. Vendar ekipa, 
ki ji v obrambi daje ton vratar-
ka Maša Dukarič, zori iz tekme 
v tekmo. "Z novinkama s Ptuja 
in iz Rač smo sedaj še močnejše, 
kot smo bile v jesenskem delu 
prvenstva. Ko se bomo dodatno 
uigrale, bomo še napredova-
le. Rezultati kažejo, da delamo 
dobro, saj v večini tekem zma-
gujemo s precejšnjo razliko v 
zadetkih."

Kar se članske ekipe tiče, pa 
vabljeni v Lukno zadnjo marče-
vsko nedeljo, ko bo na progra-
mu veliki derbi z Ljubljano.

Mariborski ženski rokomet je spet na dobri poti razvoja.

Pred ženskim  
rokometnim  
klubom Branik so  
najpomembnejši  
tedni sezone

Cilji so visoki

Telovadnica v Smoletovi je 
mesto, kjer veliko časa preživi 
Gregor Stračanek, naš najbolj 
znani borec v najtežji različi-
ci kickboksa – full contactu. V 
teh dneh trenira še intenziv-
neje, saj se pripravlja na drugo 
obrambo naslova mednarodne-
ga prvaka Nemčije organizaci-
je WAKO Pro. Naslov je osvojil 
oktobra leta 2012. Pri sparingih 
so mu v veliko pomoč kolegi iz 
ŽŠD Kickboksing kluba, ki mu 
asistirajo na vsakem treningu. 

"Naslov bom branil 5. aprila. 
To bo moj tretji dvoboj v profe-
sionalni konkurenci. Moje sanje 
so, da zmagam in si tako pripra-
vim teren za naskok na naslov 
evropskega prvaka," je po sre-
dinem večernem treningu po-
vedal Stračanek, eden izmed 
redkih slovenskih borcev, ki 
v tej veji kickboksa vztraja že 
skorajda desetletje in pol. Ob 
treniranju v matičnem klubu 
določene treninge izvede še v 
Barada centru in pri sosedskem 
boksarskem ŽBK-ju. 

Marljivo delo je Gregorja 
pripeljalo med tiste izbrance, 
ki so že dvakrat sodelovali na 
olimpijskih igrah v borilnih ve-
ščinah. Prve so bile leta 2010 v 
Pekingu, druge pa lani v Sankt 
Peterburgu. Combat games, kot 
se uradno imenujejo, so na pro-
gramu vsako tretje leto, Stra-
čanek pa se je nanje prebil iz 
evropskih kvalifikacij.

Pred vrati je jubilejni  
turnir Robija Rajha
Judoisti imajo tekmo svetov-
nega pokala v Celju, karateisti 
imajo podobno tekmovanje v 
Laškem, tisti, ki trenirajo jiu-
jitsu, pa imajo letos možnost 
sodelovati na desetem medna-
rodnem turnirju Robija Rajha. 
To bo eden izmed štirih evrop-
skih A-turnirjev, ki ga bodo v 
prvi polovici aprila organizi-
rali v Mariboru. Turnirje po-
dobnega nivoja organizirajo 
še v Parizu, Berlinu in Sankt 
Peterburgu. Z njim Jiu-Jit-
su klub ADK nadaljuje orga-
nizacijo vrhunskih turnirjev, 
potem ko so leta 2004 v Mari-
boru izvedli odprto evropsko 
prvenstvo. Leta 2008 je bilo 
na programu evropsko kadet-

sko in mladinsko prvenstvo. 
Vrh v organizaciji je  leta 2011 
predstavljalo člansko evrop-
sko prvenstvo. Kar se tiče med-
narodnega turnirja, je ta prvič 
nosil črko A v svojem imenu 
pred dvema letoma. Tekmo-
vanju, ki bo 12. In 13. aprila, 
bo sledil še tridnevni medna-
rodni mladinski tabor, kar je 
novost, s katero želijo opleme-
nititi aprilsko jiu-jitsu dogaja-
nje v Mariboru. Na turnirju naj 
bi se borilo do 500 športnikov. 
V sobotnih popoldanskih urah 
bo precej pozornosti name-
njene finalu jadranskega dela 
evropske lige, tekmovanju, ki 
je lani doživelo zaključek prav 
v Mariboru. Novembra so imeli 
v Dvorani Tabor največ uspeha 
Nemci, medtem ko so nekoliko 
okrepljeni Mariborčani osvojili 
tretje mesto. Na lanskem med-
narodnem turnirju so imeli 
slovenski borci precej uspeha. 
Med zmagovalce so se vpisali 
Benjamin Lah in Aleš Verbov-
šek v moški konkurenci, (oba 
spadata med vodilne svetovne 
mojstre jiu-jitsua) ter Barbara 
Stiplovšek v ženski. Med dobi-
tnike medalj sta se uvrstila še 
Žan Artelj in Uroš Trčak.

Prizor s treninga v telovadnici v Smoletovi ulici

Natrpan urnik  
športnikov  
v borilnih veščinah

Na potezi so Škoti

PIŠE: DARKO ŠPELEC

Letos bodo imeli Škoti re-
ferendum. Ne katerikoli in 
ne kakršenkoli referendum. 
Osemnajstega septembra bodo 
z da ali ne odgovorili na refe-
rendumsko vprašanje: Should 
Scotland be an independent co-
untry? (Naj bo škotska samo-
stojna država?) Po treh stoletjih 
– združitveni Act of Union velja 
od leta 1707 – se bo današnji 
rod odločal o osamosvojitvi in 
s tem odcepitvi od Združenega 
kraljestva. Škotska nacionalna 
stranka pripravlja … Kar slišim 
(tiste bolj prijazne) komentarje: 
"Oprostite! Mar je to šahovski 
kotiček? Kakšno zvezo pa ima, 
lepo vas prosim, še tako zgodo-
vinski škotski osamosvojitveni 
referendum s šahom?!"  Za zdaj 
mi boste pač morali verjeti na 
besedo, da iz takšnega uvoda 

sledi šahovska vsebina, čeprav 
se ne zdi najbolj verjetno. Od 
preveč ogorčenih se poslavljam, 
vedoželjne bralce pa vabim k 
zanimivemu branju!

Arheologija prihodnosti
Kdor mi zaupa in bi rad vedel, 
kako bom skombiniral zgoraj 
nakazano povezavo, mora z 
mano daleč stran – tako v pro-
storu kot v času … Smo zahodno 
od škotske obale na Zunanjih 
Hebridih, otoški verigi več kot 
sto otokov, a le petnajstih na-
seljenih, v precej divjem in ne-
okrnjenem naravnem okolju 
leta 1831, kjer med govorjeni-
mi jeziki prevladuje keltščina. 

Na enem izmed zunanjehe-
bridskih otokov – Isle of Lewis 
– je tega leta okoliški kmet Mal-
colm Macleod v kraju Uig našel 
zakopane šahovske figure, 
nekaj ploščic za druge nami-
zne igre in imenitno okrašeno 
sponko za pas. Nekateri viri kot 
najditeljico omenjajo tudi njego-
vo kravo, ki je z rogovi "odkrila" 
skriti zaklad, toda v goveje po-
drobnosti se ne bomo spušča-
li. Znamenite šahovske figure 
so seveda dobile ime po otoku 
Lewis. Te od 5 do 10 cm visoke 
figure (vse kaže, da je bilo izde-

lanih več kompletov različnih 
velikosti) so prave mojstrovine, 
izrezljane v glavnem iz mrože-
vih oklov in kitovih zob. Kako 
se je ta najbolj znana arheolo-
ška najdba na Škotskem znašla 
tam, od kdaj in od kod izvira? 
Po skoraj dveh stoletjih preuče-
vanja lahko danes z veliko goto-
vostjo trdimo, da figure z otoka 
Lewis izvirajo iz druge polovi-
ce XII. stoletja in da so verjetno 
norveškega porekla. Roman-
ski slog "dolgega XII. stoletja" 
je neizpodbiten in primerljiv z 
drugimi najdbami, na primer 
iz norveškega Trondheima. 
(Pustimo v oklepaju domneve 
Gudmundurja Thórarinssona, 
bivšega predsednika Islandske 
šahovske zveze, ki je s hipote-
zo o islandskem poreklu figur 
pred nekaj leti sprožil "šaho-
vsko vojno" med Islandijo in 
Norveško.)

Veliko vprašanj,  
malo odgovorov
Ali je bila celotna kolekcija dra-
goceno darilo za kakšnega mo-
gotca tedanjega časa ali je bila 
namenjena prodaji? So vrečo z 
majhnimi umetninami skrili 
brodolomci? So domorodci na 
Hebridih okradli mornarje s 

severa? Kakšna je bila njihova 
usoda? Ali so figure delo enega 
samega avtorja ali so izdela-
ne serijsko v delavnici v Tron-
dheimu? So bile namenjene tudi 
za šahu podobno skandinavsko 
igro hnefatafl?

Pomembno je, da te skan-
dinavske figure že upodablja-
jo človeške like – samo kmetje 
so abstraktni obeliski, glavne 
figure pa predstavljajo na pre-
stolih sedeče kralje in kraljice, 
škofe, viteze na konjih in voj-
ščake s ščiti. 

V arabskem šahu so bile 
zaradi izrecne prepovedi upo-
dabljanja živih bitij vse figure 
abstraktne, zato so tudi prve 
ohranjene evropske šahovske 
figure iz X. in XI. stoletja še 
povsem podobne arabskim. 
Škofi, vitezi in vojščaki, upodo-
bljeni v figurah z otoka Lewis, 
so predhodnik i današnjih 
lovcev, skakačev in trdnjav (v 
angleščini se šahovskemu lovcu 
še vedno reče bishop in skaka-
ču knight!). Šahovska kraljica je 
vsekakor evropski izum; arab-
ski ferz je bil kraljev vojaški sve-
tovalec, v Evropi pa je zaradi 
drugačne kulture in položa-
ja žensk v družbi ta figura kaj 
kmalu spremenila spol, postala 

ferzia, femina, pozneje regina in 
– sčasoma dobila podobo! Resda 
delujejo figure kraljic z otoka 
Lewis precej naveličano … Med 
najdenimi figurami so daleč 
najbolj zanimivi štirje vojšča-
ki (warders, današnje trdnjave). 
Niso namreč vsi enaki, ti štirje 
so posebej krvoločni, imenuje-
jo se berserkerji, ki spominjajo 
na stare nordijske sage o stra-
šnih, da, podivjanih Odinovih 
bojevnikih, oblečenih v med-
vedjo kožo. Z izbuljenimi očmi 
in zobmi, zagrizenimi v zgornji 
del ščita, jasno kažejo, da z njimi 
ni dobro češenj zobati! V an-
gleškem jeziku je v frazi "to go 
berserk" ohranjen ta starinski 
koren za pobesnelost. Po spletu 
neugodnih okoliščin je na Škot-
skem ostala samo peščica teh 
skrivnostnih figur, večino so že 
v XIX. stoletju odkupili Angleži. 
Tako je danes v Škotskem naci-
onalnem muzeju v Edinburghu 
mogoče občudovati zgolj enajst 
figur, vse druge so v Britanskem 
muzeju v Londonu.

Politika in šah
Vračamo se v našo sedanjost: 
14. marec 2014 v Mariboru. 
Celo najbolj potrpežljivim še 
vedno ni jasno, kako je pove-

zan letošnji osamosvojitve-
ni referendum na Škotskem s 
šahom, ni res? Skrajni čas je že 
in tudi prostora zmanjkuje za 
to zgodovinskopolitično šaho-
vsko kombinacijo. Škotska na-
cionalna stranka, pobudnica 
referenduma, je v kampanjo za 
osamosvojitev Škotske vključi-
la slavne figure z otoka Lewis! 
Vodja stranke, Alex Salmond, 
izjavlja, da bo po uspešnem re-
ferendumu dosegel združitev 
celotne zbirke najdbe iz leta 
1831. Obljublja porast muzejske-
ga turizma v neodvisni Škotski, 
marsikomu na Škotskem in v 
Angliji pa ni jasno, kako bo do-
segel repatriacijo dvainosemde-
setih legalno kupljenih figur in 
kako bi si morebitna odcepljena 
Škotska lahko privoščila nakup 
glavnine tako dragocene zbirke. 
In še ena težava – med enajstimi 
figurami, ki so v posesti muzeja 
v Edinburghu, sta le dva zami-
šljena kralja, tri zdolgočasene 
kraljice, trije ne posebno mili-
tantni škofi, en ne preveč dobro 
ohranjen vitez in dva vojščaka, 
od katerih je samo eden berser-
ker! Kako prav bi prišli brezi-
mni kmetje kot široka volilna 
podlaga, toda vsi kmetje so v 
Londonu …

Mariborski šah
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