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Čestitke nogometašem!

Športna zveza Maribor čestita nogometašem NK Maribor ob uvrstitvi v elitno ligo prvakov. V tem tekmovanju, v katerem bodo nastopili po 15 
letih, jim želi veliko uspehov. (Sašo Bizjak)

UROŠ LOVRENČIČ, PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR

Drage Mariborčanke, spoštovani Mariborčani, poletja je konec 
in letos prehod v jesen očitno niti ne bo posebno opazen, saj nas 
poletje ni preveč razvajalo, vsaj z visokimi temperaturami ali 
lepim vremenom ne. Morda so bili zaradi tega najbolj prikrajša-
ni naši najmlajši. Iz otroštva se spomnim, da smo si vsakoletne 
počitnice najbolj zapomnili po tem, kolikokrat smo se s kolesi 
odpeljali na kopanje – mladina z levega brega Drave povečini 
na Mariborski otok, tisti z desnega brega pa smo bili bolj redni 
gostje v kopališču Tam. Ostali so samo spomini iz otroštva. Te-
zenskega "delavskega" kopališča že nekaj let ni več in parcele 
sta prerasla resje in trava, "otoško" kopališče pa je po večini še 
vedno tako, kot je bilo takrat. Pravzaprav me bodo starejši po-
pravili samo toliko, da ni več skakalnice, s katere so z drznimi 
skoki osvajali srca mladenk.

Človek bi se vprašal, kako je kaj 
takega mogoče. Odgovor se ponuja 
na dlani. Seveda je mogoče, saj smo 
v Mariboru. Ko se nihče ne trudi za 
izboljšave, se vedno najde nekaj mo-
drecev, ki bi kaj delali, a ne vedo, 
kako. Ko pa se najde kak projekt, ki 
bi bil izvedljiv, se takoj najde skupina opozicijsko naravnanih 
osebkov, ki vse moči vložijo v to, da že v kali zatrejo kakršneko-
li možnosti za uspešno izvedbo projekta. Tukaj moja kritika leti 
predvsem na skupine naših "izvoljencev", naših mestnih svetni-
kov, ki si s tem poskušajo pridobiti glasove in podporo občanov, 
sploh letos, ko se bližajo lokalne volitve. 

Športna zveza Maribor je (in tudi bo, dokler bom njen predse-
dnik) popolnoma apolitična in neodvisna, s tem pa tudi upra-
vičeno kritična in zahtevna do vladajoče garniture v mestni 
upravi, naj bo takšna ali drugačna. Če k temu stanju prej ome-
njenih bazenov pristavimo še dejstvo, da je v pričetku tega leta 
svoje štiridesetletno poslanstvo neslavno končal t. i. srednji 
(25-metrski) bazen v kopališču Pristan, se človek vpraša, kje in 
kako se bodo naši otroci naučili plavanja in vseh drugih vodnih 
aktivnosti? Športna zveza Maribor s Športnimi objekti Maribor 
zadnje leto zgledno sodeluje, a vedno bolj imamo občutek, da 
so tam potisnjeni v kot in da s sredstvi, ki so jim na voljo, res ne 
morejo storiti kaj dosti več od rednega vzdrževanja (ali še tega 
ne).

Če k temu prištejemo še manko atletskih kapacitet, neurejenost 
kolesarskih površin (kolesarji itak ne morejo trenirati drugje 
kot na prometnih površinah), da ne omenjamo pomanjkanja po-
vršin za druge športe (naj bodo takšni, ki se lizvajajo v zaprtih 
prostorih, ali tisti pod milim nebom), res več ne vemo, kam vse 
to vodi. 

Ampak, dragi bralci, naj vam postavim vprašanje: Kdaj ste se na-
zadnje sprehodili po neposredni okolici Ljudskega vrta? Ali ste 
kdaj pokukali v prostore pod južno ali severno tribuno? Tam se 
skriva nekaj sto kvadratnih metrov površin, ki so gradbeno ne-
dokončane in čakajo, da dobijo vsebine. In ko človek misli, da je 
videl vse, je treba sprehod podaljšati do Pristana, kjer je v nikoli 
dokončanem prizidku k olimpijskemu bazenu še dodatnih tisoč 
(ali več) kvadratnih metrov v enakem, nedokončanem stanju. 
Neumnost par excellence. Nič čudnega, saj smo v Mariboru. 
Pred časom se je pri nas pojavila celo ideja, da bi te prostore eno-
stavno zasedli, tako kot skvoterji, ki so v bolj razvitih okoljih že 
pogosti, in da bi svoje programe začeli izvajati tam neodvisno 
od tega, kdo je v resnici lastnik prostorov.

Nedolgo nazaj smo v Mariboru doživeli (in preživeli) leto revo-
lucije. O tem, kaj vse se je spremenilo na bolje, na tem mestu ne 
bom razpravljal. Sam vidim kar nekaj malenkosti, ki kažejo na-
predek. A vidim jih še mnogo več, ki kar kličejo po rešitvah. In 
prepričan sem, da bomo rešitve lažje našli skupaj. Športna zveza 
Maribora je opravila s starimi grehi, stanje ob prevzemu je sani-
rano, prehajamo v drugo fazo – fazo rasti. Pred nami je skupšči-
na, novi statuti in pravilniki, nov (sodobnejši) način delovanja 
in poslovanja. V podporo so nam kolegi iz Športnih objektov, 
kolegi iz Urada za šport, pripravljamo večje število projektov, 
kjer se združujemo z Zavodom za turizem, Športnim centrom 
Pohorje, Inštitutom za športno medicino, javnimi podjetji, tik 
pred zdajci je kadrovska širitev z novimi sodelavci. Nas jesen ni 
presenetila. Veselimo se je, saj nam prinaša nove izzive. Izkusite 
jih z nami tudi vi, dragi Mariborčani!

Pestra 
jesen

Ali ste kdaj poku-
kali v prostore pod 
južno ali severno 
tribuno stadiona?

Uvodnik
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Kolesarstvo ji pomeni veselje

Kdaj vas je zadelo, da brez 
kolesa skoraj ne morete?
"Že kot otrok sem trenirala tek 
na smučeh in 'suhi' tek, a sem 
ju zaradi poškodb kolen morala 
opustiti. Leta 1997 sem prvič 
preizkusila očetovo cestno kolo 
in ga že takrat tako vzljubila, da 
še danes pravzaprav vsak prosti 
čas izkoristim zanj. Pomeni mi 
predvsem sprostitev in užitek."

A ste se kdaj odločali med ko-
lesom in poklicno dejavno-
stjo?
"Praktično od prvega dne na 
cestnem kolesu pa vse do lanske 
sezone se je moje število kilo-
metrov na števcu iz sezone v 
sezono povečevalo. Začela sem z 
rekreacijo, po desetih letih pre-
stopila med elite, kjer sem poleg 
službe vztrajala šest let, vse do 
lanske sezone. Letošnjo sezono 
pa sem se ponovno vrnila k rek-
reaciji, tokrat v barve Branika. 
Ja, seveda, če bi imela v pretek-
losti možnost in pogoje, bi se z 
največjim veseljem posvetila 
samo kolesarstvu, profesion-
alnemu kolesarstvu. A danes 
sem žal že prestara. To so bile 
vedno moje sanje in tako bodo 
te sanje tudi ostale. V Sloveniji 
se je šele letos razvila prva slov-
enska profesionalna ženska 
ekipa."

V katerih klubih ste tekmo-

vali?
"Začela sem z amatersko licen-
co pri Bicikl.com, nadaljeva-
la pri KK Postojna, potem sem 
šest let tekmovala z elite licen-
co v prvi ženski slovenski ekipi 
Kluba Polet Garmin – Rog, zdaj 
ko se vračam med amaterje, pa 
bom kakšno točko poskušala 
prikolesariti tudi Braniku."

Vaša najlepša kolesarska leta 
in uspehi.
"Težko rečem, katera leta so 
bila najlepša. Zame prav vsa 
in vsako leto je prineslo nove 
izkušnje in izzive. Leta 2007 
sem postala evropska prvakin-
ja v ultrakolesarstvu. Verjetno 
pa je bilo teh šest let med elito 
res najbolj doživetih, saj smo 
skupaj z ekipo orali ledino. Leta 
2009 sem bila prva v ekipi, ki 
je končala elitno dirko Gior-
nata Rosa v Italiji, pa čeprav le 
na 24. mestu. To je bil takrat 
za ekipo velik uspeh in napre-
dek. Naslednje leto sem osvo-
jila prve točke za gorski cilj na 
etapni dirki po Češki in tretje 
mesto na DP v cestni vožnji, 
leta 2011 pa drugo mesto na 
gorskem DP."

Razlogi za nastopanje za klub 
Branik.
"Posebnih razlogov ni. Odzva-
la sem se povabilu in bilo bi mi 
v največje veselje, če bi lahko 

s svojo prisotnostjo in dirkan-
jem pomagala KD Branik, da bi 
ponovno oživel in pridobil čim 
več mladih nadarjenih in po 
srcu veselih kolesarjev."

Kako dolgo še?
"To pa težko rečem. Kolesarila 
bom, vsaj kolikor se poznam, 
dokler bom lahko. Koliko časa 
bom še aktivno dirkala, pa tre-
nutno tudi težko odgovorim, 
ker me je po letošnjih nekaj 
dirkah ponovno prijelo. Kole-
sarstvo je tako širok pojem, da 

bi ga težko kar spremenili. Bi 
se pa vsekakor marsikaj dalo 
izboljšati in popraviti."

Kaj predlagate vodstvu KD 
Branik za povrnitve med uspe-
šne klube v Sloveniji?
"Pridobitev čim več mladih 
kolesarjev in delo z njimi. Or-
ganizirane kolesarske skupine, 
tako rekoč kolesarske runde. 
Predvsem pa veliko zagnane-
ga dela vseh, ki se spoznajo na 
kolesarstvo in jih delo v kole-
sarskem športu veseli."

Predstavljamo Ajdo Opeka, kolesarko KD 
Branik Maribor, ki bo v Ljubljani nastopila na 
svetovnem prvenstvu
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Dodana vrednost za aktivne športnike

Junija letos smo slavnostno 
odprli Inštitut za športno med-
icino v prostorih nove Medi-
cinske fakultete Univerze v 
Mariboru. To je gotovo izredno 
pomemben korak pri povezavi 
medicine in športa v najširšem 
pomenu, vse od vrhunskega - 
tekmovalnega do rekreativne-
ga. Šport je vse pomembnejši del 
družbe, saj se v Sloveniji aktivno 
z njim ukvarja več kot 70.000 
ljudi. Vrhunskih kategoriziranih 
športnikov je več kot 5500, vseh, 
ki se tako ali drugače ukvarjajo s 
športom, pa več 100.000.

Nedvomno ima šport šte-
vilne pozitivne učinke na psi-
hofizično delovanje človeškega 
organizma, hkrati pa ukvarja-
nje s športom povečuje tveganje 
za poškodbe, povzroča doda-
tne obremenitve za srčno-žilni 
sistem, spreminja delovanje me-
tabolizma ... Rizični dejavniki se 
stopnjujejo z nivojem športne-
ga udejstvovanja in so skrajno 
ekstremni v profesionalnem 
športu. Iz navedenega izhaja, da 
je povezava med medicino in 
športom zelo široka in da je so-
delovanje preprosto nujno.

Otvoritev Inštituta za špor-
tno medicino (IŠM) pomeni 
uresničitev sanj mnogih gene-
racij mariborskih zdravstve-
nih delavcev z najrazličnejših 
področij športne medicine, tre-
nerjev, športnih funkcionarjev, 
predvsem pa športnikov. 

Osnovno poslanstvo IŠM je 
pedagoško in znanstvenorazi-
skovalno delo s področja pove-

zave med medicino in športom. 
Kot je povedal predstojnik IŠM, 
doc. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., 
specialist ortoped, so pedagoško 
delo pričeli pred sedmimi leti, in 
sicer s Katedro za športno me-
dicino (prva nosilca predmeta 
prof. Zmago Turk in prof. Marjan 
Rupnik) na Medicinski fakulte-
ti UM.  Predmet je med študen-
ti medicine zelo lepo sprejet, 
saj omogoča pridobiti znanja s 
področij, kot so fiziologija pri 
športu, prehrana športnika, di-
agnostika in zdravljenje špor-
tnih poškodb, psihologija športa, 
doping .., predavajo pa najbolj 
priznani slovenski strokovnja-
ki z omenjenih področij. Ob tem 
študenti opravijo program vo-
denega treninga (tek, plavanje, 
fitnes ...) ter na začetku in koncu 
semestra testiranja in meritve, 
s katerimi praktično spozna-
jo vpliv športa na lasten orga-
nizem. Univerza v Mariboru je 
predmet medicina in šport pre-
poznala kot izredno koristen, saj 
pridobljeno znanje spada k splo-
šni izobrazbi slehernega intelek-
tualca, tako da lahko predmet 
kot izbirno vsebino obiskujejo 
študenti vseh fakultet UM.

Delovanje na pedagoškem 
področju bo IŠM razširil tudi 
na druge zainteresirane špor-
tne javnosti, predvsem na 
zdravstvene delavce v športu, 
športne trenerje in športnike. 
Pod okriljem OKS, kjer Vogrin 
vodi medicinsko komisijo,  pri-
pravljajo shemo izobraževanj 
za zdravnike in fizioterapev-
te (licenca klubskega ali re-
prezentančnega zdravnika in 
fizioterapevta ter licenca za 
opravljanje preventivnih pre-
gledov otrok). Ta področja so 
trenutno v Sloveniji popolno-
ma neurejena.

Tudi znanstvenoraziskoval-
nega dela so se lotili že dolgo 
pred ustanovitvijo IŠM. Ves 
čas vlada odlično sodelovanje 
z UKC Maribor, MF, vključuje-
jo pa se tudi druge članice UM 
ter raziskovalne inštitucije v 
državi in širše.  Trenutno so v 
ospredju raziskave s področja 
mišičnih, hrustančnih in liga-
mentarnih poškodb, v pripravi 
pa obsežne študije s področja 
športne prehrane. Rezultati 
znanstvenoraziskovalnega dela 
so objavljeni v številnih doma-
čih in tujih publikacijah ter 
predstavljeni na uglednih med-
narodnih kongresih. 

Kot zanimivost podatek, da 
je ena izmed raziskav IŠM s po-
dročja mišičnih poškodb - gre 
za doktorsko disertacijo mla-
dega raziskovalca Robija Kelca, 
letos na kongresu ESSKA (naj-
večje evropsko združenje za 
artroskopsko kirurgijo in špor-
tne poškodbe) v Amsterdamu 
prejela nagrado v kategoriji 
»basic science«, kar je nedvo-
mno veliko priznanje. 

Na IŠM so veseli tudi zani-
manja, ki so ga njihove raziska-
ve vzbudile po svetu. Prejeli so 
številne ponudbe za skupne 
raziskovalne projekte. Morda 
je najbolj zanimiva tista, ki je 
prišla od FC Barcelona, ki želi 
z našim inštitutom sodelovati 
na področju preučevanja mi-
šičnih poškodb. Predstojnik je 
že bil na obisku v katalonski 
prestolnici, na »Muscle-Tech 
Academy«, kjer poteka znan-
stvenoraziskovalno delo, in 
se je na lastne oči prepričal, 
kakšen pomen v najboljšem 
nogometnem klubu na svetu 
posvečajo medicini. Samo za ta 
segment letno namenijo sedem 
milijonov evrov.

Ob pedagoškem in znan-
stvenoraziskovalnem delu 
se IŠM ukvarjal tudi s klinič-
nim delom v najširšem smislu. 
Oblikovali so skupine, ki bodo 
obravnavale posamezna po-
dročja:

• športne poškodbe
• športna kardiologija
• kineziologija
• prehrana v športu
• psihologija športa
•  fizioterapija v športu

V vsaki izmed skupin delu-
jejo ugledni strokovnjaki, ki iz-
polnjujejo licenčne pogoje, ki 
jih oblikuje Medicinska komisi-
ja OKS. Ob tem je IŠM vrhunsko 
opremljen na področju medici-
ne (spiroergometrija, ultrazvok, 
EKG, cikloergometrija, TMG, 

EMG, bioimpedanca,...), fiziote-
rapije in kineziologije (sistem za 
analizo gibanja, TMG, izokine-
tika ...). Pri tem je zagotovljena 
podpora drugih inštitutov na 
MF, ki se bodo s svojimi kapa-
citetami (mikroskopi, labora-
toriji, poskusne živali, celične 
kulture ...) vključevali v razi-
skovalno in klinično delo.

Osnovni namen je zagotovi-
ti celostno medicinsko oskrbo 
športnikom na enem mestu, in 
to na vrhunskem nivoju.

S tem so še dodatno nad-
gradili odlično sodelovanje s 
številnimi vrhunskimi špor-
tniki, olimpijsko reprezentan-
co Slovenije, reprezentančnimi 
nogometnimi selekcijami, NK 
Maribor in številnimi drugimi.

Nogometaši Maribora vedo, kako do vrhunske pripravljenosti.

Inštitut za športno 
medicino - velik korak 
naprej za slovenski 
šport

FC Barcelona 
za ta segment 
letno nameni 
sedem milijo-
nov evrov
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Vse o Španiji in svetovnem prvenstvu v košarki ter marsikaj koristnega in zanimivega o gojenju rastlin, 

loèevanju odpadkov, pametni rabi energije in ponovni uporabi surovin.

Ali ste vedeli, da lahko dober papir reciklirajo do sedemkrat? 

Da so jopice iz flisa narejene iz predelanih plastenk pijaèe? 

Da vsak Slovenec letno ustvari 436 kilogramov odpadkov?

To in še veè v jesenskem Veèerku.

Naroèite revijo po telefonu 02 23 53 326, 02 23 53 413 ali po e-pošti revije@vecer.com.

Dostava po izidu 29. 8. 2014.

3,30 € 

revija jesenski Veèerko

za naroènike 

Veèera

2,45 €

Priloženo darilo:

Pavlijev 

prostoèasnik

Jesenski Veèerko: 

za ljubitelje košarke in varovalce okolja

Postani plavalec ali zadovoljen rekreativec

Plavalno društvo Maribor je 
eden izmed dveh delujočih pla-
valnih klubov v mestu Maribor. 
Ustanovljeno  je bilo leta 2006, 
od leta 2007 je polnopravni 
član Plavalne zveze Slovenije. 
V osmih letih se klub lahko po-
hvali s kvalitetno plavalno šolo 
Pingo in z nekaterimi dobrimi 
rezultati,  predvsem v mlajših 
k ategor ija h. Ci lji  d r u št va 
so od ustanovitve do danes 
ostali enaki. Društvo si priza-
deva predvsem  spodbujati  
množičnost in razvoj kvalitet-
nega plavalnega športa. Naša 
vizija je seznaniti vse člane 
društva z najnovejšimi dognan-
ji na področju plavalne stroke, 
jih navajati na zdrav način 
življenja in jih hkrati vzgajati v 
športnem duhu.

V letih od nastanka do 
danes je društvo preraslo iz 
vsega  dvajsetih članov in z 
enim trenerjem v kolektiv s 
sto tridesetimi plavalci,  za na-
predek katerih dandanes skrbi 
strokovno usposobljen tim tre-
nerjev in vaditeljev. Izvajamo 
programe za neplavalce od tre-
tjega leta,  imamo plavalno šolo 
za začetnike, prav tako športno 
plavalno šolo. Plavalci športne 

plavalne šole tekmujejo na dr-
žavnih prvenstvih ter večini 
domačih in mednarodnih tek-
movanj. Organiziramo  pla-
valno šolo za odrasle, ki je 
namenjena predvsem izboljša-
nju tehnike plavanja in spodbu-
janju zdravega načina življenja.

Prepoznavnost, uspešnost 
in kvaliteta  - vse to je odsev 
dobrega in strokovnega dela 
naših trenerjev, vaditeljev, stro-
kovnih delavcev in tudi staršev 
otrok. Plavalno društvo (PD) 
Maribor vsako leto v kopališču 
Pristan pripravi mednarodni 
plavalni miting Pomlad, ki je 
že nekaj let uvrščen na uradni 
koledar Plavalne zveze Slove-
nije in Evropske plavalne zveze 
(LEN). Vsakokrat se tekmova-
nja poleg slovenskih plavalcev 
udeležijo plavalci iz kar nekaj 
evropskih držav. Letos se ga je 
udeležilo pet držav, v letu 2015 
jih pričakujemo še več.

Ker vemo, da se kvalitetno 
plavanje začne pri najmlajših, 
imamo lastno plavalno šolo z 
otrokom prijaznim imenom 
Pingo. V tej šoli letno plavalno 
izobrazimo preko sto najmlaj-
ših plavalcev in začetnikov. 
Izvajamo tudi programe za ne-
plavalce od tretjega leta naprej.

Plavalno društvo Maribor 
vsako leto pred poletnimi po-
čitnicami, v maju in juniju, or-
ganizira tečaje za neplavalce 
in za tiste, ki bi radi izboljša-
li tehniko plavanja. Tako so, še 

preden se odpravijo na poletne 
počitnice ob vodi, ustrezno 
pripravljeni na varno izvaja-
nje vodnih vragolij. S tem je 
staršem omogočen brezskrb-
nejši dopust, saj so njihovi 
otroci postali plavalci. Otroci 
neplavalci in "polplavalci" v 
celoletnem plavalnem tečaju 
spoznavajo nekatere zakoni-
tosti vode in plavalne tehni-
ke. Plavanje temelji na igri in 
dobrem počutju v in ob vodi. 
Skupine, ki ne štejejo več kot 
deset otrok, vodijo trenerji in  
vaditelji plavanja ter za njih 
skrbijo  plavalni  koordinator-
ji.  Plavanje ob takem načinu 
učenja poteka hitreje, pred-
vsem pa lahko zagotovimo 
kar največjo kvaliteto in var-
nost pri delu v bazenu.

Začetni plavalni tečaj obsega:
• osnovno prilagajanje na vodo 

(ravnotežje, drsenje, plovnost 
...)

• nadaljevalno prilagajanje na 
vodo (potapljanje glave, gle-
danje pod vodo ...)

• učenje prve plavalne tehnike 
(žabica)

• učenje skokov v vodo
• spoznavanje druge plavalne 

tehnike (plavanje na hrbtu)
• plavalne igre in animacijo v 

vodi
Celoletni plavalni tečaji po-

tekajo dvakrat tedensko po eno 
uro, vadbena enota pa zajema 
učenje plavalnih tehnik ter čas  
za pred- in poplavalne aktivno-

sti. Ko starši predajo otroka, ga 
vaditelji prevzamejo, se skupaj 
preoblečejo in skupaj odidejo 
do bazena. Po vadbi si skupaj 
posušijo lase, se preoblečejo in 
počakajo na starše. Plavanje je 
spretnost, ki jo mora obvlada-
ti vsak, saj je ob utapljanju ži-
vljenjskega pomena in poleg 
tega omogoča različne vodne 
užitke, druženje ter zdrav so-
cialni in gibalni razvoj otroka.

Ker se v začet nem pla-
valnem tečaju otroci naučijo 
osnovnih tehnik plavanja, vas 
v septembru PD Maribor vabi k 

vpisu v začetne in nadaljevalne 
tečaje ter v plavalno šolo Pingo.

V plavalni šoli Pingo se za 
otroke od šestega leta starosti 
prične postopna resnejša vadba 
in kasneje tako imenovani tre-
ningi. Otroci se izpopolnjujejo 
v tehnikah, katerih osnove so 
že usvojili, spoznajo nove, težje 
tehnike (delfin) in se pripravlja-
jo na svoja prva tekmovanja in 
osvajanje odličij. Vse to poteka 
postopoma, odvisno od otroko-
vega napredka, njegovih psiho-
fizičnih sposobnosti in kasnejše 
želje po prehodu v skupine tek-

movalcev. Osnovno poslanstvo 
plavalne šole Pingo je, da otroci 
najprej vzljubijo plavanje, da 
usvojijo tehnike plavanja in šele 
nato pričnejo tekmovati. 

Vse potrebne informacije 
o delu društva, vpisu in sku-
pinah v PD Maribor dobite na 
naši spletni strani: http://www.
pdmb.si ali na info@pdmb.
si. Na konkretna vprašanja  o 
vpisu vam bo odgovoril vodja 
plavalne šole Pingo Boštjan, 
dosegljiv na telefonski številki  
051 311 258. Veselimo se sode-
lovanja z vami.

Celoletni plavalni tečaji potekajo dvakrat tedensko po eno uro

Že 8. septembra 
bodo v Pristanu vpis 
in aktivnosti Plaval-
nega društva Maribor 

Mariborska Zvezdica

Ustvarjanje razmer za kako-
vostno preživljanje prostega 
časa mladih s športom je ena 
pomembnejših nalog države in 
vseh, ki delamo z mladimi. Os-
novni cilj ponujenih interesnih 
programov športa otrok in mla-
dine je množično sodelovanje 
mladih v programih, ne glede 
na njihova različna znanja in 
sposobnosti.

V Zakonu o športu in Na-
cionalnem programu športa 
v RS so interesni programi 
športa otrok in mladine del 
športne vzgoje zunaj obvezne-
ga vzgojno-izobraževalnega 
programa in vključujejo pro-
grame Mali sonček, Zlati sonček, 
Krpan, Naučimo se plavati, 
Šolska športna tekmovanja in 
prireditve in Hura, prosti čas. 
Z njimi uresničujemo različne 
cilje interesne športne vzgoje.

1. Športni program Mali 
sonček je namenjen otrokom v 
predšolskem obdobju, starim od 
dve do šest let. Njegov namen je 
obogatitev programa na podro-
čju gibanja v vrtcu s sodobnimi 
gibalnimi/športnimi vsebina-
mi. Poudarek daje igri in vadbi, 
ki naj bo prijetna in prilagojena 
otroku. 

2. Cilj športnega progra-
ma Zlati sonček, ki je name-
njen otrokom, starim od pet do 
osem let, je obogatitev otroko-
vega prostega časa s športnimi 
vsebinami v vseh letnih časih. V 
ospredju so igra in dejavnosti, ki 
trajajo dalj časa.3. Športni pro-
gram Krpan je namenjen otro-
kom drugega triletja osnovne 
šole oziroma otrokom, starim 
od devet do enajst let. Tudi v 
tem programu nista cilj tek-
movanje in pridobitev medalje, 
temveč redna vadba, ki z usva-

janjem novih športnih znanj in 
razvijanjem gibalnih sposobno-
sti bogati otrokov prosti čas.

4. Osnovni namen programa 
Naučimo se plavati je povečati 
število plavalcev ter izboljšati 
plavalno znanje otrok in mla-
dine. Program zajema plaval-
ne tečaje in preverjanje znanja 
plavanja ter sega v predšolsko, 
osnovnošolsko in tudi srednje-
šolsko obdobje.

5. Šolska športna tekmova-
nja in prireditve so nepogrešljiv 
del dodatne ponudbe vsake šole. 
Tekmovanja so nadgradnja re-
dnega pouka, so povezovalni 
element med učenci, učitelji in 
starši ter med šolo, odgovor-
nimi za šport na lokalni ravni, 
športnimi društvi in panožnimi 
zvezami. Namenjena so učen-
cem in dijakom, vključenim v 
redni proces treniranja, in vsem 
tistim, ki jim ukvarjanje s špor-
tom še ni ena od življenjskih 
vrednot.

6. Program Hura, prosti čas 
je namenjen predvsem mladim, 
ki želijo svoj prosti čas ob koncu 
tedna in med počitnicami preži-
veti na športnih površinah in v 
družbi vrstnikov. Prednost pro-
grama je predvsem v tem, da si 
mladi sami izbirajo vsebine, čas 
udeležbe in način vključevanja 
v program.

V Slove n ij i  i z v aja p o d 
okriljem Zavoda za šport RS 
Planica vodenje interesnih pro-
gramov športa otrok in mladine 
šestnajst področnih centrov, v 
katerih delujejo področni koor-
dinatorji. To so ljudje z ustrez-
no strokovno usposobljenostjo 
za delo v športu, ki usklajuje-
jo enega ali več interesnih pro-
g r a m o v  š p o r t a  o t r o k  i n 
mladine. Področni center Mari-
bor, ki ga vodi Športno rekreaci-
jsko društvo Zvezdica, vključuje 
17 občin in  zajema 34 vrtcev, 44 
osnovnih in 20 srednjih šol z nji-
hovimi podružnicami, skupno 
je v programe vključenih skoraj 
18.000 otrok in mladostnikov.

Interesni programi 
športa otrok in  
mladine – temelj za 
razvoj športa
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PIŠE DARKO ŠPELEC

Umetni in umetelno sestav-
ljeni položaji za reševanje so 
stalni sopotniki šahovske igre. 
Izpopolnjeva nje ša hovske 
tehnike in bujna rast šahovskih 
idej sta že v prvi polovici 19. 
stoletja privzdignila tudi raven 
in zahtevnost šahovskih umet-
nih položajev. Rojevale so se 
vedno nove teme, ki so navdi-
hovale komponiste umetnih 
položajev. Nastajale so nepoz-
abne mojstrovine v položajih, 
ki jih danes imenujemo prob-
lemi, kakor tudi v položajih, 
za katere se je uveljavil izraz 
študije.

Za moj okus imajo pred-
nost študije. Spominjajo na 
naravne položaje, kakršni bi 
lahko nastali v resnični igri, pa 
vendar vsebujejo izjemne ali 

vsaj zelo redke zamisli in ču-
dovite poteze. Šahovski pro-
blemi mi že po postavitvi (bolj 
natančno rečeno, po raztrese-
nosti) figur na šahovnici delu-
jejo ne samo umetno, temveč 
celo izumetničeno. Te vrste 
»šahovska perverznost« me ni 
nikoli privlačila. Večina kulti-
viranih šahistov ima kakšno 
svojo najljubšo študijo, danes 
pa bom predstavil študijo, ki jo 
je večina strokovnjakov nekoč 
ovrednotila tako visoko, da je 
za primerjavo celo nebo preveč 
pritlehno …

Leopold Mitrofanov
Je res treba razlagati, kdo je 
bil Leopold Mitrofanov? Saj 
ste menda že vsi slišali zanj. 
Ali pač ne? Seveda ne. Še pisec 
teh vrstic, ki se vsaj v svojih 
boljših trenutkih šteje med 
približne poznavalce šahovske 
zgodovine, ne ve prav dosti o 
njem. Rojen je bil v Leningra-
du, umrl pa je v Sankt Peter-
burgu. Če bi se rodil devet let 
prej, bi bil rojen v Petrogradu, 
in če bi umrl eno leto prej, bi 
tudi umrl v Leningradu … (V 
oklepaju se izognem morebitni 
obtožbi o boljševistični nostal-
giji: jasno, da gre za isto mesto 

z različnimi imeni!) Po drugi 
svetovni vojni je stanoval na 
Aveniji kozmonavtov, nedaleč 
stran pa je bila postaja metro-
ja, imenovana Zvezdnaja. Ali 
ga je velemojster Judasin zato 
nekoč imenoval »prišlek iz zu-
nanjega vesolja«? Ne vem, ver-
jetno le bolj zaradi čudovitih 
šahovskih študij, za katere je 
dobival priznanja in medalje.  
Vem še, da je bil po poklicu 
inženir (strici so mi poveda-
li, ne sicer znameniti strici iz 
ozadja, enega izmed njih za-
gotovo vsi poznate po imenu 
– stric Google), kaj več pa mi 
je bilo za zdaj nemogoče iz-
brskati. Leta 1967 je Mitro-
fanov zmagal na tekmovanju v 
čast srednjeveškemu gruzijske-
mu pesniku Rustaveliju. In tej 
študiji, najbolj znameniti, kar 
jih je sestavil Mitrofanov, se 
bomo sedaj posvetili.

Takšna je bila originalna 
postavitev študije Mitrofano-
va iz leta 1967: beli ima sicer 
pet kmetov in trdnjavo, vendar 
je edini črni kmet poleg dveh 
skakačev in lovca pred neu-
branljivo promocijo v damo. 
Kako bo beli potem sploh lahko 
zmagal? Prvi potezni par je 
nujno 1.b6+ Ka8! 2.Te1 Se1: Tudi 

drugi potezni par deluje izsi-
ljeno – bela trdnjava se žrtvu-
je, da bo skakač v napoto črni 
dami, ki se bo kmalu pojavila. 
3.g7 h1D 4.g8D+ Lb8 5.a7 Sc6+ 
6.dc6 Dh5:+ Je sploh kakšna mo-
žnost, da beli kralj zbeži pred 
»večnim« preganjanjem črne 
dame? Kaj storiti?

Odvlek Mitrofanova

V tem položaju je Mitrofa-
nov prišel na izjemno idejo – z 
žrtvijo bele dame odvleče črno 
damo stran od bele diagonale 
d1-h5 na črno polje, od koder 
ne bo več mogla »nadlegova-
ti« belega kralja, ki se bo varno 
pridružil mali kmetski vojski in 
dosegel zmago: 7.Dg5!!! Dg5:+  
8.Ka6 La7: 9.c7! Da5+ 10.Ka5: 
Kb7 11.ba7

Prekrasen konec  
fantastične študije
Zakaj pa je v naslovu omenje-
na smola? Nekaj let po objavi 
te »nadzemeljske« študije je 
mladi sovjetski mojster Alek-
sander Kuindži našel ovrženje 
te študije (jo najde tudi kdo 
od vas, spoštovani bralci – 
brez računalnika, prosim!?). 
Od takrat se študija pojav-

lja v »a mputi ra ni« obli k i : 
brez bele trdnjave na e4 in s 
črnim skakačem na e1 ali pa 
s trdnjavo vendarle na e4, le s 
črnim skakačem na polju g2. 
Zgodba o smoli pa s tem sploh 
ni končana. Leta 1999 je sicer 
nizozemski šahist Rini Kuijf 
za kratek čas rehabilitiral Mi-
trofanova z odkritjem napake 
v ovrženju. Istega leta je drugi 
nizozemski šahist, Harold van 
der Heiden, našel napako tudi 
v Kuijfovi analizi! Genialne-
ga Mitrofanova se je še dolgo 
po smrti neusmiljeno držala 
smola. Harold van der Heiden 
je podobno idejo z odvlekom 
dame odkril v neki romun-
ski šahovski reviji iz leta 1936 
madžarskega komponista P. 
Faraga … A Faragova študija 
je vse prej kot biser, v njej kar 
mrgoli napak in globina za-
misli je neprimerljiva z idejo 
Mitrofanova. Ne glede na vse 
to zame ostaja Mitrofanov 
pravi velikan šahovske kom-
pozicije, čeprav je bil telesno 
malodane pritlikavček zaradi 
posledic strašne dolgotrajne 
lakote ob obleganju Lenin-
grada med vojno, ko bi otrok 
v normalnih okoliščinah pre-
prosto jedel in rastel.

Smola pa taka!Mariborski šah

Športne prireditve
Tota Mariborčanka - Toti 
Mariborčan 2014: akcija - 
športne igre
Kdaj: nedelja, 31. 8., od 9. do 12. 
ure
Kje: pred trgovskim centrom 
E. LECLERC Maribor, Tržaška 
cesta 67 a

Športne igre so razvedrilo 
in zabava za ljudi vseh starosti. 
V razvedrilnem kotičku boste 
lahko igrali odbojko, badmin-
ton, speedminton, mali no-
gomet, tenis na avtomatu za 
tenis, pikado, uporabljali speci-
alna skiro kolesa, monokolesa 
in razne športne pripomočke za 
razvedrilo in prosti čas. Športni 
rekviziti in oprema vam bodo 
na razpolago brezplačno pred 
trgovskim centrom E. LECLERC 
Maribor. Ob vsakem vremenu!

Športno-zabavne aktiv-
nosti v letu 2014 vam omo-
goča Mestna občina Maribor 
s svojim Uradom za šport in 
Športno zvezo Maribor, Stro-
kovno-tehnično izvaja akcijo 
agencija Mopa, d.o.o., Bračiče-
va 1, Zg. Polskava, tel. 041/775 
175 info@mopa.si

Triatlon Otok Maribor 2014
Kdaj: v nedeljo, 31. 8., ob 7.30
Kje: Mariborski otok
Organizator: TRIATLON KLUB 
MARIBOR, Ulica borcev 1 b, 
Maribor.
Ko n t a k t n a  o s e b a:  Rob e r t 
Gostinčar, 031/332-289, robert.
gostincar@gmail.com
Tekmovalne discipline:
CICI AKVATLON A: 50 m plavan-
ja/500 m tek (letnik 2005 -2007 
in mlajši)
CICI AKVATLON B: 200 m pla-
vanja/1200 m teka (letnik 2003 
in 2004)
SUPER SPRINT t r iat lon za 
otroke: 250 m plavanja/8 km 
kolesarjenja (2 kroga)/2 km teka 
(1 krog)
TRIATLO N  z a v s a koga r i n 
ŠTAFETE: 250 m plavanja/ 8 
km kolesarjenja (2 kroga)/2 km 
teka (1 krog)
SPRINT TRIATLON in ŠTAFETE: 
750 m plavanja/20 km kole-
sarjenja (5 krogov)/5 km teka 
(2 kroga)

Program prireditve:
7:30-11:00     prijava, dvig 
čipov in zapestnih trakov vse 
udeležence
9:30–10:00     namestitev tek-
movalne opreme v menjalnem 
prostoru za SUPER SPRINT TRI-
ATLON in TRIATLON ZA VSAK-
OGAR
10:00 zbor tekmovalk in tek-
movalcev za SUPER SPRINT 
T R I AT L O N  i n  T R I AT L O N 
ZA VSAKOGAR pri glavnem 
bazenu
10:15     start SUPER SPRINT TRI-
ATLONA in  TRIATLONA ZA 
VSAKOGAR
10:45 zbor tekmovalk in tek-
movalcev za AKVATLON A in B 
pri glavnem bazenu
11:00 start AKVATLONA A
11:15 start AKVATLONA B
11:30 ZAPORA menjalnega pro-
stora in zbor tekmovalk in 
tekmovalcev za SPRINT STRI-
ATLON pri glavnem bazenu
12:00 start SPRINT TRIATLO-
NA, 
1. skupina
12:25 start SPRINT TRIATLONA,

2. skupina
12:50 start SPRINT TRIATLONA,

3. skupina
15:00 zaključek tekmovanja
15:15 objava neuradnih rezul-
tatov
15:30 razglasitev rezultatov in 
podelitev priznanj ter žrebanje 
praktičnih nagrad

2. košarkarski turnir  
Postani Sani 2014  
za kategorijo U15
Kdaj: od 5. do 7. 9. 
Kje: v Športnem centru Draš
Organizator: KŠ Sani Bečirovič, 
Zagrebška cesta 20; tel. 040 304 
525

Turnir bo eden najmočnej-
ših v tem delu Evrope za kate-
gorijo U15. Potekal bo od 5. do 
7. septembra v Športnem centru 
Draš v Mariboru.

V petek, 5., in soboto, 6. sep-
tembra, se bodo ekipe pomerile 
v skupinskem delu, v nedeljo, 7. 
septembra, pa bodo na sporedu 
tekme za razvrstitev od prvega 
do šestega mesta. 

Podatki o turnirju:
Sodelujoči: Union Olimpija, 
Krka, Glorija (Rusija), Honved 
Budimpešta, Mega Vizura Beo-
grad, Cedevita, Stars Praga,  KŠ 
Sani Bistrica 

Več informacij: kssanibeci-
rovic@gmail.com

Košarkarice se predstavijo 
Kdaj: od 10. do 14. septembra
Kje: v športni dvorani Lukna
O r g a n i z a t o r :  Ž e n s k o 
košarkarsko društvo Maribor
Prijavljene ekipe:
ŽKK Zrinjski 2010,  ŽKK Vrbas, 
Cer v ia Basket, ŽK K Croa-
tia 2006, WNBL Wasserburg, 
Slovan Bratislava, ŽKK Rovinj, 
Athlete Celje, Konjice

5. Eko maraton Maribor 
Termin: v soboto in nedeljo, 13. 
in 14. september 2014 ob 9.30 
uri na trgu Leona Štuklja.
Organizator: Agencija SEM, d.o.o.

Dvodnevna kolesarsko-te-
kaška rekreativna prireditev 
je namenjena aktivaciji široke 
športno rekreativne ciljne sku-
pine ljudi na temelju zdravega 
načina življenja in spoštljivega 
odnosa do narave. Posebnost 
prireditve je združitev kole-
sarskega (70 km in 114 km) in 
tekaškega (10 km in 21 km) 
maratona v pestro dvo dnev-
noprireditev v centru mesta 
Maribora. Lanska uvedba tek-
movanja, ki smo ga poimeno-
vali duatlon, se je pokazala kot 
zadetek v polno, zato se bo tudi 
letos mogoče prijaviti za to di-
sciplino. V duatlonu se bodo 
posamezniki med seboj po-
merili v seštevku 114 km ko-
lesarskega maratona in 10 km 
tekaške preizkušnje.

Novost letošnje priredi-
tve je predvsem v sobotnem 
– kolesarskem delu priredi-
tve. Odločili smo se, da letos 
obe kolesarski trasi speljemo v 
obratni smeri kot pretekla leta. 
Več o tem najdete med infor-
macijami, povezanimi s kole-
sarskim maratonom.Prijava na 
maraton je možna izključno na 
spletni strani, tako da v spletni 
prijavi izpolnite vsa potrebna 

polja. Ob zaključku potrditve 
prijave boste na svoj elektron-
ski naslov prejeli nadaljnja na-
vodila za plačilo prijavnine in 
udeležbo na maratonu.
Trase:
Izberete lahko med dvema kole-
sarskima (70 km in 114 km) in 
dvema tekaškima trasama (10 
km in 21 km). Če se počutite 
dovolj pripravljeni, ne spregle-
jte duatlona - za posameznike 
(tek 10 km + kolo 114 km). Pri-
java postane veljavna s plačilom 
prijavnine. Ne pozabite preveri-
ti znižane cene prijavnine glede 
na datum prijave oz. plačila.

Za dodatne informacije 
smo vam na voljo na telefon-
ski številki 02/250-23-80 ali na 
elektronskem naslovu info@
ekomaratonmaribor.si.

Pridite lovit  
Neulovljivega škrata
Malčki, mali in veliki otroci 
ter starši, pridite v nedeljo, 7. 
septembra, od 15. uri na at-
letski stadion Poljane, kjer 
boste lahko lovili Neulovljive-
ga škrata. Na zadnji priredit-
vi letošnje Športne pomladi se 
bodo lahko škrati zabavali in 
razgibali na otroškem poligonu 
zabavnih iger, namenjenih 
predšolskim otrokom. Obhodili 
bodo stadion in po lastni preso-
ji glede vrstnega reda opravi-
li vseh osem iger na poligonu. 
Igre bodo nezahtevne, hkrati 
pa boste pri vseh lahko sode-
lovali in pomagali tudi starši. 
Za varnost in razlago pravil 
bodo skrbeli naši predstavniki. 
Za vsako uspešno opravljeno 
nalogo bodo otroci dobili žig, in 
ko bodo zbrali vseh osem žigov, 
bomo na priznanje vpisali ime 
in priimek vašega malčka. Tako 
bodo otroci prejeli priznanje za 
udeležbo na športni priredit-
vi – priznanje za Neulovljive-
ga škrata. Na stadionu se bodo 
otroci zabavali tudi ob drugih 
zabavnih igrah, skakali po na-
pihljivih igralih, gradovih, se 
spuščali po visokem toboganu 
in še marsikaj. Pripeljite otroke 
v zabavni in ustvarjalni otroški 
svet Neulovljivega škrata na 
Športni pomladi 2014!

Klub s tradicijo

Spoštovani prijatelji nogometa! 
NK Železn iča r je prežet z 
bogato zgodovino, z vrednota-
mi in predvsem s srčnostjo 
članov in simpatizerjev. Kljub 
težki situaciji, v kateri je bil NK 
Železničar, se je ime kluba po-
javljalo pogosto v temah, kjer 
je v ospredju nogomet. Vse od 
leta 1927 so člani NK Železničar 
kroji li mariborski nogom-
et in skrbeli, da se je Maribor 
pojavljal v medijih kot nogo-
metno mesto. Ni skrivnost, 
da se je s pomočjo članov NK 
Železničar v letu 1960 začela 
pisati zgodovina nogomet-
nega Maribora. Vse navedeno 
nas opozarja, da gre za resen in 
časti vreden klub, ki se imenuje 
NK Železničar.

Mejniki NK Železničar Maribor:
• leto 1927: ustanovitev kluba in 

prva odigrana tekma 

• sezona 1936/37: prvič sloven-
ski prvaki

• leto 1973: že četrtič slovenski 
prvaki

• leto 1983: tretjič zapored osvo-
jen Titov pokal

• od leta 1991: izmenjaje igra v 
vseh treh slovenskih nogo-
metnih ligah, v štajerski ligi 
in v prvi ligi MNZ Maribor

Ob vstopu v novo tekmo-
valno sezono s ponosom ugota-
vljamo, da smo aktivni v vseh 
selekcijah od vrtca do vetera-
nov. Vsak dan se številčnost v 
klubu poveča za nekaj novih 
članov, ki s ponosom oblečejo 
majico NK Železničar. Cilji in 
naša vizija so usmerjeni v sam 
vrh slovenskega nogometa. 
Ljubitelji nogometa z veseljem 
ugotavljajo, da se pri Železni-
čarju ponovno igra nogomet s 
pridihom tradicije in vrednot, 
ki so jih v vseh teh letih zapu-
stili številni njegovi nogometa-
ši in trenerji.

NK Železničar vabi vse lju-
bitelje nogometa, da se pri-
d r u žijo en i n aj s lav nej ši h 
nogometnih šol in nadaljujejo 
tradicijo nogometa na desnem 
bregu Drave. Za več informacij 
pišite na info@nkzeleznicar.si 
ali pokličite 041 622 253. NK 
Železničar je klub s preteklostjo 
in prihodnostjo – zastava kluba 
plapola naprej.

Aleš Antolinc, predsednik

NK Železničar vabi 
vse ljubitelje  
nogometa, d 
a se pridružijo eni  
najslavnejših 
nogometnih šol in 
nadaljujejo tradi-
cijo nogometa na 
desnem bregu Drave


