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250 kolesarjev
na Mašun

 Alenka Bev~i~
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Logatec – Za Namiznoteniškim klubom Logatec je naporna in
uspešna sezona, najve~ji pe~at pa so ji pustile predvsem ~lanice,
ki se jim je uspelo uvrstiti v 1. slovensko namiznoteniško ligo.
Tako so v klubu izpolnili svoj cilj za sezono 2006/2007, veseli
pa so tudi uspehov v ostalih skupinah, ki potrjujejo, da Logatec
ne premore samo števil~no, ampak tudi kakovostno mo~an
namiznoteniški klub.

na Kal in Ulovko, zato sem bila
malo utrujena,« je še dodala. Utrujenost in vro~ina sta bila
tudi vzrok, da je dosegla slabši
rezultat kot lani. Ilirskobistri~anka Tjaša Rutar, tudi ~lanica Kolesarskega kluba Postojna, se je
tokrat morala zadovoljiti z drugim mestom, ~eprav je že trikrat
ugnala vso konkurenco. »Prednost doma~ega terena tokrat ni
pomagala, a sem vseeno zadovoljna z rezultatom. Na za~etku
sem bila zelo hitra, v klanec pa

me je malo ovirala vro~ina,« je
pojasnila.

Sedmo mesto na
sposojenem kolesu

Z rezultatom – med vsemi kolesarji se je uvrstil na sedmo
mesto – je bil zadovoljen tudi
Postojn~an Gorazd Šajn. »Bilo je
naporno,« je povedal po koncu
dirke, »dirkali so mo~ni kolesarji,
ki so v klanec stalno poskušali s pobegi. Dva kilometra pred
ciljem sem bil še spredaj in vle-

kel skupinico, potem pa sem
videl, da ne morem naprej in
sem se povlekel na stran. Nekaj
jih je pobegnilo naprej in v zaklju~nem sprintu v zadnjih 500
metrih jim nisem mogel ve~ slediti,« opisuje bitko za vrh Šajn.
Sicer pa je njegov rezultat še
toliko bolj odmeven, saj se ne
udeležuje dirk in mu kolesarjenje pomeni sprostitev, ne pa
tekmovanje. Poleg tega so mu
pred dnevi ukradli kolo in je tekmoval s sposojenim.

Odmevna uvrstitev
Zupan~i~eve na
evropskem prvenstvu
Poseben izziv tekmovalcem
predstavljajo evropska prvenstva. V Strassbourgu je Nina
Zupan~i~ dosegla odli~no 18.
mesto, zaradi ~esar so jo povabili na Top-16 v belgijski Blegny,
kjer se je uvrstila na 13. mesto.
Rezultati so bili dovolj odmevni,
da se je udeležila sedemdnevne Eurokids priprave v Hluku na
^eškem.
Zupan~i~eva in Gutnikova sta
bili v dvojicah na državnem tekmovanju za kadetinje in mlajše
kadetinje prvi. Ekipno so kade-

Dobri obeti za prihodnost
PPK Rakek sloni na mladih namiznotenisa~ih – V ~lanski
ekipi le trener starejši od devetnajst let

 Miha Jernej~i~

Mladinci in kadeti
zelo uspešni
Dobro delo z mladimi se pozna tudi na rezultatih, saj so
prav mladinci in kadeti tisti, ki
se lahko pohvalijo z mnogimi
medaljami in nastopi za reprezentanco. Pri kadetih (do 15 let)
so na državnem prvenstvu Jurij
Zdovc, Žiga Urbanc, Tom Gornik

dja. Na koncu se je Škarja z vratolomno vožnjo
le prebil do drugega mesta. Po dveh dirkah sta
z Nastranom v skupnem seštevku izena~ena na
vodilni poziciji. Nastran, Škarja in Mihel~i~ so tudi
glavni trije kandidati za nastop za slovensko reprezentanco na svetovnem pokalu narodov, ki bo
30. septembra v italijanski Franciacorti. Tretje mesto v razredu Open je v obeh vožnjah in skupno
osvojil Marjan Habat (AMD Kamnik).
Zanimivo je bilo tudi v razredu SM 125, kjer Tadej Lazar ni uspel izkoristiti najboljšega startnega mesta, saj je v prvi vožnji prehitro startal. S tem
si je prislužil 10-sekundni ~asovni pribitek in kljub
temu da je prek cilja zapeljal kot prvi, osvojil šele
~etrto mesto, kar pri~a o izena~enosti voznikov
tega razreda. V drugi vožnji je bil previdnejši in
zmagal, a napaka iz prve vožnje ga je stala skupne zmage, ki jo je odnesel Alen Pfeifer, ki je bil v
obeh vožnjah drugi. Na tretje mesto se je uvrstil
Tine Saražin (vsi trije AMD Orjaki). V razredu SM
125 nastopajo tudi štiri voznice, zanje je razpisa-

Kot je še povedal Bon~ina, traja
njihova namiznoteniška sezona
11 mesecev, julij je namenjen
po~itku za pripravo na nove podvige. Starejše skupine trenirajo petkrat na teden po dve in
pol uri, avgusta pa kar dvakrat
vsak dan, razen ob nedeljah.
Klub se vsako leto odpravi tudi
na ve~dnevno kampiranje oz.
intenzivne treninge. Zadnja tri
leta so bili na Fari ob Kolpi, letos pa se v za~etku avgusta za
osem dni odpravljajo na Pohorje. Vsako leto sezono zaklju~ijo
s piknikom, letos je bilo to 23.
junija, saj menijo, da pri športu
ni pomembna le tekmovalnost,
pa~ tudi veselo druženje in prijateljski duh.
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sedmih od dvajsetih krogov pa je bila dirka prekinjena, saj je Mihel~i~ zaradi težav z zavorami
zapeljal s proge in pri tem zadel enega izmed
službujo~ih funkcionarjev. Dirka je bila za ve~ kot
pol ure prekinjena; poškodovanca so odpeljali v bolnišnico, po zadnjih informacijah je njegovo
stanje stabilno. V drugem delu dirke je Nastran
le še suvereno odpeljal do konca, Mihel~i~, ki je
uspel v premoru odpraviti težave, pa je osvojil
drugo mesto. Tretji je bil skupno Silvester Habat
(AMD Kamnik).
Tudi v razredu SM Open je Nastran zmagal v
obeh vožnjah. V prvi je takoj po startu napako
napravil Marko Škarja (AMD Sitar Dunlop racing),
ki naskakuje ~etrti~ zapored naslov prvaka v tem
razredu, in je startal z drugega mesta, njegovo
napako pa sta izkoristila dva tekmeca, kar je bilo
dovolj, da je Nastran nabral neulovljivo prednost.
Lažje delo je imel Nastran v drugi vožnji, ko je
Škarja v prvem krogu padel in dirko za~el iz oza-

Logatec, 28. junij – Logaški
odbojkarji bodo v drugi ligi
zaigrali v spremenjeni postavi.
V ekipi je ostalo pet igralcev,
ki so jim pridružili mlajše, v
Logatcu vzgojene odbojkarje.
V novi sezoni ciljajo na
uvrstitev v zgornjo polovico
drugoligaške lestvice, zaradi
lanskega odmevnega rezultata
pa so tudi med štirimi nosilci
pokalnega tekmovanja. V klubu
ra~unajo, da se jim bo v treh
letih uspelo vrniti v prvo ligo.

no posebno to~kovanje. V ženski konkurenci je po
prvi vožnji najbolje kazalo Anji Špindler (AMD Slovenske Konjice), ki je zmagala, a v drugi vožnji kar
dvakrat padla. Zmage se je veselila Nina Kolar (TRK
Tajfun šport), Špindlerjeva je bila druga, tretje mesto pa je šlo v roke Špele Gomboc (KBM racing).
Med sedmerico voznikov skuterjev je zmago v
obeh vožnjah osvojil Beno Lipnik (AMD Orjaki) in
po enoletnem premoru napovedal nov naskok na
prvo mesto v državnem prvenstvu; najboljši je bil
že v letih 2003, 2004 in 2005. Mesto na preostalih dveh stopni~kah sta si razdelila brata Aljoša in
Matjaž Leban (AMTK Koper). Prvi~ so se na dirki v
Sloveniji predstavili tudi vozniki štirikolesnikov, na
promocijski dirki je zmagal Tadej Koš~ak pred Edwardom Jerakom in Markom Jagrom.
Logatec bo letos še enkrat gostil dirko supermota in skuterjev, in sicer 14. oktobra, ko se bo
prav z dirko na Blagomix racing parku letošnje DP
tudi zaklju~ilo.
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Za prihodnost rakovških pingpongašev se ni bati; za to skrbita tudi Jurij Zdovc (levo) in
Žiga Urbanc (desno).
in Matevž Jernej~i~ osvojili tretje mesto, Zdovc, sicer kadetski
reprezentant, je bil tretji tudi posamezno in v moških dvojicah
z Urbancem ter drugi v mešanih
dvojicah. Ti mladeni~i bodo v
kadetski kategoriji tekmovali tudi
prihodnje leto, tako da od njih
lahko pri~akujemo še boljše rezultate kot letos. Tudi v mladinski kategoriji se Rakov~ani lahko
pohvalijo z bronasto medaljo na
državnem prvenstvu. V mešanih dvojicah jo je osvojil Matic
Gornik, kandidat za mladinsko
reprezentanco. Tako Zdovc kot

kadetih ne bosta ve~ tekmovala proti starejšim,« pri~akuje. Po njegovem mnenju imajo pomembno vlogo pri vseh
teh uspehih tudi namiznoteniški krožki, ki jih klub organizira
Klju~ je v zgodnjem
po šolah, saj tako mlade že od
malih nog navduši za ta šport.
za~etku
S sezono je zadovoljen tudi tre- Krožki so namre~ namenjeni
že otrokom od prvega razreda
ner Vizjak, ki v ~lanskih vrstah
na tekmovanjih v~asih tudi sam osnovne šole dalje. Najbolj tapoprime za lopar. »Glede na to, lentirani in seveda tudi vztrajni
pa nato v majhni rakovški teloda sta bila Jurij Zdovc in Žiga
Urbanc lani v svoji kategoriji naj- vadnici pridno trenirajo, da se
lahko dokopljejo do vrhunskih
boljša, bi lahko svoje dosežke
rezultatov.
ponovila prihodnje leto, ko pri
Gornik sta tudi skupna zmagovalca mednarodnega turnirja
Alpe Adria v svojih kategorijah,
tako da se za prihodnost PPK
Rakek ni bati.

Novo mesto, 19. junij; Maribor, 3. julij – Na mednarodnem
atletskem mitingu za veliko nagrado Atletske zveze Slovenije v
mestu ob Krki so bili zbrani skoraj vsi najboljši slovenski atleti,
med njimi tudi ~lanica postojnskega atletskega kluba Nina
Kova~i~, ki se je z mitinga vrnila s srebrom. V za~etku julija mu je
v Mariboru dodala {e bron.

Kova~i~eva je po zmagi na finalu slovenskega atletskega pokala v
Celju, ko je v teku na 100 metrov z 11.73 postavila tudi nov osebni
rekord, na peti tekmi za veliko nagrado Atletske zveze Slovenije v
Novem mestu osvojila drugo mesto. Hitrejša je bila le Ljubljan~anka Pia Tajnikar, trenutno najboljša sprinterka v Sloveniji. Kljub temu
je bila Kova~i~eva z dosežkom v Novem mestu zadovoljna, saj je s
prepri~ljivim tekom potrdila dobro pripravljenost.
Nedavno je Kova~i~eva Slovenijo zastopala na evropskem reprezentan~nem pokalu v Milanu. Nastopila je v štafeti 4 krat 100
metrov, kjer je postava Slovenije osvojila ~etrto mesto in prispevala pomembne to~ke v boju za obstanek v drugi kakovostni skupini
evropske atletike.
Mo~nega mednarodnega mitinga v Velenju, 28. junija se je od
postojnskih atletov udeležil le Uroš Stegel, ki je med drugim tudi
~lan slovenske reprezentance v bobu. Nastopil je v B skupini teka
na 100 metrov in s ~asom 11.20 osvojil šesto mesto.ac

Zelo napet je bil tudi boj za zmago za Mednarodni gorski pokal mednarodne avtomobilisti~ne
zveze FIA, ki ga je s prednostjo 21 tiso~ink osvojil
Avstrijec Herman Waldy (Reynard F3000); Herman
je dosegel tudi najve~jo hitrost na najhitrejšem
delu steze, peljal se je kar 248 kilometrov na uro,
drugo mesto pa je pripadlo Vladimirju Stankovi~u
(Lola Ford F3000). Stankovi~u v tolažbo ostaja nov
rekord proge, ~as 1.33.172 na 5,5 kilometrov dolgi
progi pomeni povpre~no hitrost 134,7 kilometrov
na uro.
Naslednja dirka ~aka najhitrejše voznike 29.
julija, ko bo na cesti med Ilirsko Bistrico in Šembijami potekala najve~ja slovenska gorskohitrostna dirka, ki se od letošnjega leta to~kuje tudi za
evropsko prvenstvo.

Mlajše selekcije
Jure Coti~ ostaja trener v kategorijah male in mini odbojke pri
dekletih. Do sprememb v trenerskih vrstah ne bo prišlo niti
pri fantih. Boštjan Martin~i~ bo nadaljeval z delom pri najmlajših, Matjaž Brajer pa bo treniral združeno ekipo de~kov
in kadetov.

Igralce, s katerimi so letos dopolnili vrste odbojkarske ekipe,
so vzgojili v logaškem klubu.
»So prva generacija, ki smo jo
vzgojili doma, pod vodstvom
Saša ^ibeja in Gašperja Podjeda,« je povedal predsednik Odbojkarskega kluba Logatec Dušan Jerina. »Pri~akujem, da bo
kakšen od teh fantov eksplodiral, mi pa jih bomo poskušali
zadržati v klubu.«

Poudarek na
doma~em
Prvo logaško ekipo bo v novi
sezoni treniral Boštjan Martin~i~,
ki ostaja trener mlajših selekcij.
Pomagal mu bo Sašo ^ibej, ki je
logaške odbojkarje že vodil. Sezona bo temeljila na doma~em
igralskem in trenerskem kadru.
Kot je povedal Jerina, si želijo
uvrstitve v prvo polovico razpredelnice v drugi ligi. »Naredili
smo triletni na~rt in v tem ~asu
si želimo nazaj v prvo ligo,« še
dodaja Jerina.

Dekleta v tretjo ligo
po izkušnje
Mladinke, kadetinje in deklice
bodo igrale v tretji ligi. Pomagale jim bodo tri Kranj~anke, ~lanice, ki so do zdaj igrale v rekreativni ligi in želijo svoje znanje in
izkušnje prenesti mlajšim. Mladinke in kadetinje bo trenirala
Romana Pirman, nekdanja igralka Šentvida, ki se je preselila
v Logatec. Pomagal ji bo Miha

Bubni~u zmaga, Dekleva drugi
Rogla, 24. junij – Z dirko na Rogli se je nadaljevalo slovensko državno prvenstvo avtomobilskih gorskohitrostnih dirk. V konkurenci državnega
prvenstva, kamor ne spadajo prototipi in formule,
si je po napetem zaklju~ku zmago privozil Milan
Bubni~ (lancia delta, AMD Slovenija Avto Imos) iz
Klenika pri Pivki. Za zmagoslavje Notranjcev je poskrbel tudi Un~an Igor Dekleva (alfa 156 ST, Team
Dekleva De Walt) z drugim mestom; za Bubni~em,
ki je z zmago prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku prvenstva, je zaostal tri sekunde. Najhitrejši voznik z Notranjske je bil sicer Marjan Smrdelj,
prav tako iz Klenika pri Pivki, ki pa nastopa s formulo Lola F 3000 in je bil na dirki skupno deveti,
od Bubni~a je bil po treh vožnjah hitrejši za 15
sekund. Desetega mesta v slovenskem prvenstvu
se je razveselil Andraž Hribar (renault clio, DAS Koleselj).
Za visoka mesta v diviziji II sta se borila tudi
Jan Medved in Domen Menard (oba zastava yugo,
DAS Koleselj). Z devetim mestom je bil uspešnejši Medved, Menard je bil dvanajsti, osvojil pa je
tudi peto mesto v razvrstitvi yugo pokala. V diviziji
II je sicer zmagal Tadej Miklav~i~ (suzuki swift), ki
je s tem zaokrožil družinsko slavje; v diviziji I je
namre~ zmagal njegov brat Vasja (fiat seicento). V
diviziji III je bil ponovno najhitrejši aktualni prvak
Vrhni~an Aleš Prek (honda civic).
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V drugi ligi bodo za logaški odbojkarski klub ve~inoma
igrali doma~ini, treniral jih bo Boštjan Martin~i~ – Dekleta
bodo izkušnje nabirala v tretji ligi

Avtomobilizem Piše Erik Logar

Kova~i~evi
srebro in bron
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 Tinkara Bel~i~

Ne le trening,
tudi druženje je
pomembno

Nina Zupan~i~
(desno) in Katja
Gutnik

Rakek – Namizni tenis oziroma pingpong je na
Rakeku že kar nekaj ~asa dominanten šport.
Tekmovalci trenirajo vsak dan, najboljši tudi po
tri ure dnevno. Klub ne deluje le v doma~em
kraju, temve~ tudi po okoliških osnovnih šolah
cerkniške in loške ob~ine. Po koncu sezone so
se namiznotenisa~i takoj odpravili na priprave
v Izolo, kjer so se že pridno pripravljali na
naslednjo sezono in na poletna prvenstva.
Pingpong klub Rakek nastopa v
vseh kategorijah, vseh starosti,
tako v moški kot ženski konkurenci. ^lani so letos v drugi ligi
kon~ali na šestem mestu, kar
jim daje teoreti~ne možnosti za
uvrstitev v prvo ligo, ženske pa
so v prvi ligi igrale brez okrepitev, kon~ale bolj pri repu, in zna
se zgoditi, da jih bomo drugo
leto gledali v nižji ligi.
Jedro ~lanskih ekip je sestavljeno iz mlajših; pri moških so
razen trenerja Darijana Vizjaka
vsi stari od 14 do 19 let. To daje
zelo dobre obete za naprej, saj
bi se mladi igralci lahko razvili v
zelo uspešne ~lane. »^ez kakih
pet let bi znali biti celo med najboljšimi,« pravi Vizjak.

tinje na državnem prvenstvu
osvojile 3. mesto, medtem ko
so se kadeti morali zadovoljiti s petim, kar je bil po besedah
predsednika logaškega kluba Janeza Bon~ine realni cilj letošnje
sezone za obe skupini. Ponosni
so tudi na šest reprezentantov,
med katerimi sta poleg deklet
tudi kadeta Miha Žigon in Blaž
Bon~ina. Števil~en podmladek
pa klubu, ki neprekinjeno deluje
že vse od leta 1954, zagotavlja
uspešno prihodnost.

št11

V treh letih
nazaj v
prvo ligo

Dvojna zmaga Nastrana
Logatec, 1. julij – Na prvo julijsko nedeljo je v
Blagomix racing parku v Logatcu potekala druga
letošnja dirka državnega prvenstva v supermotu in za skuterje. Z zmago v obeh najmo~nejših
razredih, 450 in Open, je dobro pripravljenost pokazal Uroš Nastran (AMD Sitar Dunlop racing), ki je
postal absolutni zmagovalec dirke za nagrado SKI
& SEA. Z dvojnim zmagoslavjem je Nastran, ki je
letos nastopil na dveh dirkah evropskega prvenstva in obakrat osvojil tretje mesto, napovedal naskok na naslov prvaka v obeh razredih.
Nastran je že na kvalifikacijah postavil najboljši ~as v obeh razredih, za nekaj napetosti pa je
pred startom prve vožnje poskrbel kar sam, saj je
zaradi zamude v predstartni prostor moral startati
iz ozadja. A tudi to ga ni zaustavilo, saj je s starta
potegnil zelo hitro, se že po prvem krogu prebil
na tretje mesto, po treh krogih pa je že vodil in
prednost pred Rokom Mihel~i~em (AMD Lukovica) do konca le še pove~eval. V drugi vožnji tega
razreda je Nastran povedel takoj po startu, po
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Motociklizem Piše Erik Logar

Med najuspešnejšimi igralci namiznega
tenisa v Logatcu so ~lanice, ki ostajajo
v 1. ligi – Po~ivali bodo le mesec dni

Gru~a kolesarjev se je z Ba~a podala prek Knežaka in vasi Koritnice do Mašuna.
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Mladinke, ki igrajo v 1. ženski
ligi, Ana Verdinek, Sanja Smiljani~, Tamara Novak, Lea Lazar,
Nina Zupan~i~ in Nina Špruk, na
tekmovanjih doma ali v tujini
le redko ostanejo brez vidnejših uvrstitev, za kar gre zasluga
tudi trenerju Darku Mali~u. Izjemen uspeh sta s 3. mestom
na mednarodnem prvenstvu Zagiping v Zagrebu ekipno dosegli Zupan~i~eva in Katja Gutnik,
hrvaška prestolnica pa je maja
gostila tudi evropsko srednješolsko prvenstvo, kjer sta 3. mesto
dosegli Novakova in Verdinkova.
Slednja je januarja na 8 Protour
v Velenju v skupini do 21 let posegla po kar dveh zmagah.

cmyk
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^eprav je bila proga dolga manj
kot 11 kilometrov, vzpon ni
ma~ji kašelj, saj se pot neprestano vzpenja. »Ta vzpon mi ne
leži, ker je preve~ položen in ne
morem voziti stoje,« je po dirki,
ki jo je kon~ala na tretjem mestu, povedala Aja Opeka, ~lanica
postojnskega kluba. »Dan prej
sem odpeljala dve gorski dirki,

barva:

 Saša Musec

Mašun, 24. junij – Med 250 kolesarji vzpona
na Mašun se je odli~no odrezal Postojn~an
Gorazd Šajn s sedmim mestom, v ženski
kategoriji sta si ~lanici postojnskega kluba
Tjaša Rutar in Aja Opeka privozili drugo in tretje
mesto. Najhitrejša sta bila Matej Tr~ek iz ŠD
Turbo M in Živa Verbi~ iz KD Mengeš.

Vzpon ni ma~ji kašelj
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Naporni treningi
obrodili sadove

Kolesarski klub Postojna organiziral že peti vzpon na Mašun – Zadovoljni
z rezultati postojnskih kolesarjev

Start petega vzpona na Mašun
je bil na Ba~u, od koder se je
250 kolesarjev v devetnajstih
kategorijah v strnjeni koloni podalo do Knežaka, kjer je bil lete~i start, kolesarji pa so pot nadaljevali prek vasi Koritnice do
Mašuna. Vzpona se je udeležilo
kar šestdeset tekmovalcev postojnskega kluba, štel pa je za
pokal Slovenije in državno prvenstvo. »Organizaciji dirke sem
v zadnjih tednih posvetil vse. Na
stranskem tiru je bila družina,
dopust sem moral prilagoditi,
vendar smo zadovoljni s potekom dirke,« je po dirki povedal
Roman Otoni~ar, tehni~ni vodja
kluba in eden od organizatorjev.

št11
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barva:

Dušan Jerina, predsednik Odbojkarskega kluba Logatec:
»Prepri~an sem, da bo prva generacija, ki smo jo vzgojili
doma, uspela.«
Blaznik. »Mladinke imajo malo
tekem, zato smo se odlo~ili, da
bodo igrale v tretji ligi, saj se
s tekmami najve~ nau~iš,« komentira Jerina.

Pokalno tekmovanje
^lanske lige morajo obvezno igrati za pokal Slovenije, tako da

bodo zaigrale v tem tekmovanju tudi punce. Fantje za~nejo
s pokalnimi tekmami v osmini
finala, ker so se lansko sezono
uvrstili med štiri najboljše, vendar predsednik kluba ne ra~una
na kakšno vidnejšo uvrstitev.
S pripravami na sezono bodo
za~eli 15. avgusta.

V novo sezono z doma~imi igralci
Ekipa Logatca je izpadla iz prve lige in nekaj igralcev je prestopilo v druge klube. Oranžno-vijoli~ni
v novi sezoni ostajajo Jure Coti~, Danijel Pokeršnik, Aljoša Novak, Jure Boži~ in Matjaž Brajer, ki
bodo nosilci igre. Priklju~ili so jim doma~e odbojkarje Nejca Mihevca, Alena Jereba, Dejana Jereba,
Tadeja Jerino, Miho Sodjo, Blaža Menarta, Rožleta Menarda, Andraža Koren~a in Andreja Gostišo.
Slednji igranja za klub še ni potrdil. Na mestu libera bo igral Rok Mihel~i~, ki je prestopil iz Brezovice, ki je padla v tretjo ligo

