NOGOMETNE NOVICE
TURNIR GORIŠNICA 2017
V mesecu januarju je za večino selekcij Šole nogometa
Gorišnica bil organiziran turnir. Prvič v sedemletni
zgodovini našega turnirja smo ga izvedli v treh dneh.
Začeli smo s selekcijo U-11, kjer se je v petek popoldan
10 ekip potegovalo za osvojitev treh ekipnih pokalov in
2 posamičnih nagrad (za najkoristnejšega vratarja in
igralca). Naslednji dan, v soboto, so se najprej borili
igralci selekcij U-7, nato U-9 in popoldan še v kategoriji
U-13. Naslednjo soboto so v boj stopili še igralci osmih
ekip U-15.
U-7
V najmlajši konkurenci otrok, starih 5 in 6 let, je zraven
domačih ekip nastopalo še 8 ekip iz sosednjih krajev
(Dornava, Markovci/Bukovci/Stojnci, Zavrč, Ormož,
Središče, Ljutomer). Za večino otrok je ta nastop
predstavljal nasploh prvi nastop na turnirju. Vsak
igralec je na koncu prejel medaljo za svoje prve
nogometne korake. Rezultati niti slučajno niso najbolj
pomembni, zato so bili zmagovalci prav vsi, ki so
nastopili.

Ljutomer, Videm, Cirkulane). Igra obeh domačih ekip je
potekala večinoma po tleh, prevladovala pa sta tudi
odličen ekipni duh in borba na igrišču pred domačimi
navijači in starši. Čeprav domačini niso posegli po
najvišjih mestih, jim lahko samo čestitamo in zaželimo
uspešno pot na treningih in tekmah v prihodnosti.
Končni vrstni red glede na dosežene rezultate je bil
sledeč:
1. mesto: Dornava
2. mesto: Ormož
3. mesto: Zavrč

U-11
Na turnirju selekcije U-11 je sodelovalo deset ekip.
Ekipe so bile razdeljene v dve skupini. Domači smo
imeli dve ekipi, in sicer: Gorišnica ‒ plavi in Gorišnica ‒
beli. Gorišnica ‒ plavi so v svoji skupini prepričljivo
premagali vse nasprotne ekipe in se uvrstili v polfinale,
v katerem smo se pomerili z ekipo Ormoža, a smo bili
žal poraženi. Zato smo se z ekipo Zavrča pomerili v
malem finalu, v katerem smo premagali nasprotnika ter
osvojili končno 3. mesto. S 3. mestom nam je pripadel
tudi najmanjši izmed treh pokalov, naš igralec Niko
Dovečar pa je prejel tudi pokal za najkoristnejšega
igralca v kategoriji ekip U-11. Tudi naša ekipa Gorišnica
‒ beli je prikazala zelo dobro igro, vendar jim je žal
U-9
zmanjkalo nekaj športne sreče, da bi se uvrstili na
Pri otrocih, starih 7 in 8 let, so domači bili razdeljeni v
končno 2. mesto v skupini, ki je še vodilo v polfinale.
dve ekipi, in sicer Modri in Beli. Nastopili so v
Ker sta obe ekipi pokazali všečno in kombinatorno igro,
konkurenci preostalih osmih ekip (Dornava,
gredo čestitke prav vsem igralcem obeh ekip ‒ belim in
Markovci/Bukovci/Stojnci, Zavrč, Ormož, Središče,
plavim.
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Pri otrocih, starih 9 in 10 let, je bil končni vrstni red
glede na dosežene rezultate sledeč:
1. mesto: Ormož
2. mesto: Ljutomer
3. mesto: Gorišnica

U-15
V domači telovadnici so se znotraj selekcije U-15
turnirja udeležile naslednje ekipe: 2 ekipi Hajdine,
Zavrč, Ljutomer, Ormož, Korant in 2 ekipi Gorišnice
(beli in modri). Le-te so bile razdeljene v dve skupini.
Beli so prikazali odlično igro, ampak so z malo nesreče
izpadli v skupinskem delu. Modri so se uspeli uvrstiti v
nadaljevanje tekmovanja, vendar so izgubli tekmo v
polfinalu in tekmo za tretje mesto ‒ tako so osvojili
končno 4. mesto. V finalu sta se v medsebojnem
ekipnem dvoboju pomerili ekipi iz otroške nogometne
šole Golgeter Hajdina in osvojili prvi dve mesti, 3.
mesto je pripadlo Zavrču. Čestitke vsem ekipam, v boju
za pokal so prikazali dobro in požrtvovalno igro. Končni
vrstni red je glede na dosežene rezultate pri otrocih,
starih 13 in 14 let, bil sledeč:
1. mesto: Golgeter Hajdina II
2. mesto: Golgeter Hajdina I
3. mesto: Zavrč
Borut Kolar

ROKOMETNE NOVICE
Člani
U-13
Končni vrstni red glede na dosežene rezultate pri
otrocih, starih 11 in 12 let, je bil:
1. mesto: Ljutomer
2. mesto: Ormož
3. mesto: 6. razred

Po uspešno zaključenem svetovnem prvenstvu v
rokometu, na katerem so naši rokometaši v razburljivi
tekmi premagali rokometaše Hrvaške in osvojili
bronasto medaljo, se je v petek, 3. 2. 2017, začelo tudi
tekmovanje v spomladanskem delu tekmovanja v 1. B
državni ligi. Domači rokometaši so v večnamenski
dvorani v Gorišnici gostili ekipo Rudarja iz Trbovelj, ki
so jo v začetku jesenskega dela premagali v njihovi
dvorani.
Naše želje in pričakovanja pred tekmo so bila velika.
Nekoliko jih je skalilo dejstvo, da so še vedno prisotne
nesanirane poškodbe in bolezni, ki jih prinaša zimski
čas. Igralci so v tekmo krenili odločno in se srčno ter
hrabro borili. Že v peti minuti tekme so zaradi
poškodbe ostali brez trenutno edinega krožnega
napadalca Tomasa Bedrača. Kljub temu se je prvi polčas
končal z neodločenim izidom.
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Do 52. minute so vodili domači rokometaši, potem pa
je zmanjkalo telesnih moči za dokončanje tekme. Klop
trenerja Roberta Bezjaka je bila prekratka, da bi lahko
vseh
60
minut
enakovredno
konkurirala
Trboveljčanom. Obe ekipi sta prikazali hiter in
atraktiven rokomet.

pozdravile bolezni in bo kompletna ekipa konkurenčna
vrstnikom.

Pohvaliti je potrebno več kot 80 gledalcev, ki so športno
navijali ob všečni igri in trudu domače ekipe. Na koncu
so se točk veselili gostje z rezultatom 30 : 27. Pri gostih
sta bila opazna bivša člana RD Moškanjci-Gorišnica,
Nikola Ranevski in Vid Kovač.

JUDO NOVICE

V petek, 10. 2. 2017, so naši igralci opravili težko
gostovanje pri ekipi Slovana v Ljubljani. Ob množici
zdravstvenih težav je ekipa odigrala tekmo
neobremenjeno, vanjo so se vključili tudi mlajši igralci.
Poraz z 11 zadetki razlike (39 : 28) ne zmanjšuje želje,
da se v boju z enakovrednimi tekmeci pomerijo za
obstanek v 1. B ligi.
V petek, 17. 2. 2017, ob 19.00 uri prihaja v Gorišnico
ekipa iz trenutno zelo znanega slovenskega kraja ‒
Sevnice, ki ima enako število točk kot naša ekipa.
Navijači ste dodatni igralec, zato vljudno vabljeni!

Marta T.Ranfl

V soboto, 4. 2. 2017, je v mariborski dvorani "Lukna"
pod okriljem Judo zveze Slovenije ter organizatorja JK
Branik Broker potekalo državno prvenstvo za starostne
kategorije starejših dečkov in deklic do 14 let ter
kadetov in kadetinj do 18 let.
Na tekmovanju so sodelovali tudi tekmovalci in
tekmovalke JK Gorišnica: Niko Trunk, Rok Veselič in
Katarina Bezjak.
Nastopilo je 150 kadetov in kadetinj ter 230 starejših
dečkov in deklic. V svojih kategorijah so naši judoisti
dosegli naslednje rezultate: Katarina Bezjak v kategoriji
starejše deklice do 44 kg 9. mesto; Niko Trunk v
kategoriji kadeti do 81 kg 7. mesto in Rok Veselič v
kategoriji kadeti do 90 kg 5. mesto.
V soboto, 11. 2. 2017, je v športni dvorani DŠŠ Lendava
potekalo tekmovanje za 42. pokal Lendave, na katerem
so se pomerili mladinci/mladinke, ml. kadeti/ml.
kadetinje, st. dečki/st. deklice, ml. dečki/ml. deklice in
ml. cicibani/ml. cicibanke.
Skupno je na tatami stopilo 365 judoistk in judoistov iz
36 klubov, med njimi tudi 7 tekmovalcev iz JK Gorišnica,
ki so osvojili naslednje rezultate:
1. mesto: Gašper Hrga v kategoriji ml. cicibani U-10 do
24 kg in Lara Bezjak v kategoriji ml. deklice do 30 kg,
2. mesto: Blaž Bezjak v kategoriji ml. dečki do 35 kg in
Domen Bezjak v kategoriji ml. dečki nad 55 kg,

Kadeti
Tudi kadeti so začeli spomladanski del tekmovanja v
reorganizirani ligi. V prvem kolu so se pomerili z ekipo
RK Drava. Do 20. minute tekme je bila domača ekipa
brez štirih najvišjih igralcev konkurenčna tekmecem iz
Ptuja, nato so prevladali na igrišču gostje, ki so vztrajno
večali prednost in zmagali z rezultatom 34 : 24.

3. mesto: Nika Murk v kategoriji ml. deklice do 27 kg,
5. mesto: Maša Petek v kategoriji ml. deklice do 40 kg.

Zaradi informativnih dni je bila tekma z ekipo
Prekmurja prestavljena na marec. Trener in igralci
upajo, da se bodo do nadaljevanja sanirale poškodbe in
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Ratko Matjašič

DRUGE NOVICE S PODROČJA ŠPORTA

Napovednik športnih dogodkov

63. REDNA SKUPŠČINA ŠD GORIŠNICA
V prostorih vaško-gasilskega doma Gorišnica so se v
petek, 3. 2. 2017, na svoji 63. redni letni skupščini zbrali
člani Športnega društva Gorišnica. Po izvolitvi organov
skupščine je sledil pregled dela društva v lanskem letu.
Najprej je o rezultatih spregovoril predsednik društva,
g. Marko Bezjak, ki je še posebej kritično izpostavil
logističnih težave, povezane s selitvijo vseh selekcij na
novo lokacijo. Sledila so poročila vodij posameznih
selekcij; od najmlajše, U-7, do članske selekcije, zatem
pa še poročilo o finančnem poslovanju športnega
društva. Po podanih poročilih in razpravi je nato
predsednik društva predstavil program dela za leto
2017, na koncu pa podal še informacijo, da bo
naslednja skupščina društva volilna skupščina.

ponedeljek, 13. 2. in 20. 2. 2017, ob 20.30 uri
dvoranski nogomet za vse občane Občine Gorišnica

V vednost je povedal tudi, da sam ne namerava več
kandidirati za predsednika in obenem apeliral na člane,
da se že v letošnjem letu pričnejo pripravljati na iskanje
ustreznih kandidatov za opravljanje funkcij v društvu.

petek, 17. 2. in 24. 2. 2017, ob 20.30 uri
rekreacija za ŠD Moškanjci

torek, 14. 2. in 21. 2. 2017, ob 20.30 uri
odbojka in košarka za vse občane Občine Gorišnica
sreda, 15. 2. in 22. 2. 2017, ob 20.30 uri
dvoranski nogomet za ŠD Gorišnica
četrtek, 16. 2. in 23. 2. 2017, ob 20.30 uri
odbojka in košarka za vse občane Občine Gorišnica
četrtek, 16. 2. 2017 ob 17.30 uri
otroška telovadba

vsak torek in četrtek v mesecu februarju
ob 18.30 uri, 19.30 uri in 20.30 uri
telovadba za ženske

Ratko Matjašič
vsak dan, razen nedelje,
ob 8.00 uri na občinskem trgu,
pred gasilskim domom v Zagojičih ob 9.00 uri in
na Forminu ob 8.30 uri
jutranja telovadba
petek, 17. 2. 2017, ob 19.00 uri
rokometna tekma 1. B lige med ekipama
RK MOŠKANJCI-GORIŠNICA : RK SEVNICA
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vabi svoje člane in ostale občane Občine
GORIŠNICA na dogodek

KI BO V SOBOTO, 25. MARCA 2017.
CENA: 35,00 EUR
Cena vključuje prevoz, vstopnino in malico.
Odhod avtobusa je ob 1.00 uri izpred stare občinske stavbe v Gorišnici.
Prijave skupaj s plačilom sprejema Ratko MATJAŠIČ (051 438 305)
od ponedeljka do petka ob 20.00 uri v športni dvorani.

VABLJENI, DA SKUPAJ Z NAMI PREŽIVITE ČUDOVIT DAN V NARAVI!
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ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA
Gorišnica 83
2272 Gorišnica

Priprava:
Ratko MATJAŠIČ
Oblikovanje in jezikovni pregled:
Mateja MATJAŠIČ PEVEC

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih
štirinajst dni nam posredujte na
naš elektronski naslov
gor.sport@gmail.com

Avtorji prispevkov:
stalni in občasni sodelavci
Kontakt: gor.sport@gmail.com in
opekarna@wienerberger.com

e-Športne novice so dokument, ki ga z namenom
aktualnega informiranja občanov Občine Gorišnica in
društev Športne zveze Občine Gorišnica ter njenih članov
izdaja Športna zveza Občine Gorišnica in izhaja vsakih
štirinajst dni ali v skladu z vsebinami.
To ni oglasno sporočilo.

Izdajanje e-športnih novic in izvedbo programa Gorišnica
se giblje omogočajo:

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira
izključno po e-pošti.

OBČINA GORIŠNICA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE,
ZNANOST IN ŠPORT
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