NOGOMETNE NOVICE
TURNIR U-7
lokacija: dvorana OŠ Cirkulane
igralni čas: 1x 10 min
Najmlajši gorišniški nogometaši so se v soboto, 18. 2.
2017, udeležili zadnjega dvoranskega turnirja v
sosednjih Cirkulanah. Sodelovale so še ekipe Koranta,
Zavrča in domačih Cirkulan. Tekme so se igrale s štirimi
igralci v polju in vratarjem v golu.
Skozi celoten turnir smo poskušali čim večkrat s
podajami in preigravanji priti pred nasprotnikov gol, to
nam je uspevalo, vendar smo potem z žogo največkrat
namesto v gol zadeli vratarja. No, seveda nam je v treh
tekmah uspelo trikrat zadeti tudi mrežo
nasprotnikovega vratarja. Izmed naših igralcev je
potrebno izpostaviti naša dva čuvaja mreže, Benjamina
in Roka, ki sta kar nekajkrat odlično posredovala, da ni
žoga končala v mreži.
Med tekmami smo imeli malo tekmovanje, kjer so vsi
igralci tekmovali v izvajanju kazenskih strelov. Prosti
streli so se izvajali 6 metrov od gola, vsak igralec je
streljal nasprotnemu vratarju. Med našimi igralci je
največ znanja pokazal Filip, ki se je v finalu, kjer je bilo
5 tekmovalcev, uvrstil med 3 najuspešnejše
tekmovalce.
Starši so se odlično izkazali z vzpodbujanjem in
navijanjem, predvsem pa z odličnimi sladicami po
končanem turnirju.
Igralci: Benjamin, Rok, Jurij, Filip, Gaj, Jaka, Rene

Selekcija U-11 se je udeležila turnirja RIN, ki ga je
organizirala OŠ Destrnik-Trnovska vas. Sodelovale so
štiri ekipe, in sicer: OŠ Destrnik-Trnovska vas,
Gorišnica, Aluminij in Ormož. Prvo tekmo smo odigrali
z ekipo Aluminija in iztržili pozitiven rezultat. Mrežo
nasprotnika smo zadeli štirikrat, naša pa se je zatresla
samo enkrat. Pokazali smo zelo dobro igro in izvedli
zelo lepe in kombinatorne napade. Proti domačim in
Ormožu smo demonstrirali igro po tleh, se pravi od
noge do noge in zadevali mrežo nasprotnika, medtem
ko je naša ostala nedotaknjena. Vsaka akcija, ki so jo
izvedli naši igralci, je bila nagrajena s ploskanjem s
strani občinstva. Skozi vse tri tekme smo zadeli 17-krat
»v polno«, prejeli pa samo en gol ter pokazali zelo
dobro igro. Še enkrat smo na koncu bili vsi zadovoljni in
veseli dobre igre naših mladih upov.

Igralci: Urban, Enri, Gašper, Gal, Niko
Trener: Nijaz Alić
V prihajajočem tednu se bodo vse mlajše selekcije Šole
nogometa Gorišnica »selile« iz dvoran na nogometne
zelenice, kjer se bodo začele pridno pripravljati za
nadaljevanje prvenstva, ki se bo začelo konec meseca
marca.

TURNIR RAD IGRAM NOGOMET U-11
ČLANSKA
lokacija: dvorana OŠ Destrnik-Trnovska vas
igralni čas: 20 min
igralni sistem: 4+1

EKIPA

V sredo, 8. 2. 2017, smo pričeli s pripravami. Do sedaj
smo imeli 9 treningov in 2 prijateljski tekmi. Kot trener
s pripravljalnim delom nekaterih igralcev nisem najbolj
zadovoljen, saj je udeležba na treningih za kader, ki ga
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imamo, premajhna. V zimskem prestopnem roku smo
pridobili 4 nove igralce.
Menim, da gre za dejanske okrepitve in ne samo nove
številke v kadru, a nas kljub temu čaka še ogromno
dela. Z malo več dela in truda na treningih in tekmah
nam lahko uspe veliko več, kot si nekateri mislijo - samo
pozitivno moramo razmišljati!

krenili odločno. Vodili so praktično celo tekmo ‒ razen
nekaj minut drugega polčasa ‒ in zabeležili veliki točki.
Tekmo je spremljajo 70 gledalcev, v sredini drugega
polčasa pa se jim je pridružila še skupina kurentov, ki je
z glasnimi zvonci v dvorani popestrila vzdušje in
domačim igralcem dala še dodatna krila. Domači so
zadevali iz vseh položajev, največ golov so zabili Tomaž
Grobelnik (10), Jaka Lozinšek 8, Nejc Šandor 5, enako
tudi Jan Mlač Černe. Ob končnem rezultatu 36 : 32 je
razvidno, da je bila obramba slabši del moštva,
pohvaliti pa velja vratarja Filipa Ranfla, ki je zbral 11
obramb.

Trener: Samir Colnarič
Borut KOLAR

Prihodnji vikend gostujejo rokometaši Gorišnice pri
ekipi Mokerc Ig, ki je v letošnji sezoni v podobni
situaciji.

ROKOMETNE NOVICE
Člani
V soboto, 4. 3. 2017, je v Gorišnici gostovala ekipa
rokometašev iz Krškega. 70 privržencev rokometa je
bilo priča tekmi z razburljivo končnico, ki je bila precej
podobna zadnjim minutam tekme na svetovnem
prvenstvu med našo reprezentanco in ekipo Hrvaške. V
zadnjih minutah so domači rokometaši uspeli zmanjšati
zaostanek 7 zadetkov na enega samega. Na koncu je
zmanjkal ali kanček športne sreče ali nekoliko več
uspešne taktike trenerja in realizacije igralcev, da se ne
bi gostje veselili novih točk.
Po pregledu lestvice so sicer rokometaši Krškega v
letošnji sezoni uvrščeni precej višje kot rokometaši RK
Moškanjci-Gorišnica. Gostje so sicer vodili od samega
začetka in počasi nabirali razliko, igrali hitro igro in imeli
razpoloženega vratarja, ki je ubranil tudi nekaj 100 %
priložnosti. Tekmo sta sodila ‒ po spletu okoliščin ‒
domačina Igor in Dejan Ivančič, ki sta se trudila
upoštevati rokometna pravila in zaščito igralcev pred
pregrobo igro. Končni rezultat je bil 34 : 36 za goste iz
Krškega.
V petek, 24. 2. 2017, so rokometaši RD MoškanjciGorišnica gostovali v Šmartnem pri Litiji, kjer jih je v
dvorani Pungrt gostila prvouvrščena ekipa 1. B državne
lige, Herz Šmartno. Kljub temu, da so bili domačini
izraziti favoriti in so vodili celo tekmo, so se morali za
zmago potruditi.

Lestvica 1. B rokometne lige:
Mesto Ekipa

Št.
tekem

Zmage Neodl. Porazi Razl.zad. PRZ Točke PT MT

1.

RD HERZ
ŠMARTNO

18

14

2

2

570 :
470

(0:0)

30

(0) 0

2.

RK SVIŠ
IVANČNA
GORICA

18

14

0

4

557 :
484

(0:0)

28

(0) 0

3.

ŠD RK KRIM ŠD
RK KRIMOLIMPIJA

18

12

2

4

544 :
467

(0:0)

26

(0) 0

4.

ŠD ŠKOFLJICA
PEKARNA
PEČJAK

18

13

0

5

535 :
476

(0:0)

26

(0) 0

5.

RK BREŽICE

18

12

2

4

560 :
521

(0:0)

26

(0) 0

6.

RD SLOVAN

18

12

1

5

567 :
498

(0:0)

25

(0) 0

7.

ROKOMETNI
KLUB KRŠKO

18

10

4

4

615 :
571

(0:0)

24

(0) 0

8.

RK RADEČE
PAPIR NOVA

18

9

0

9

507 :
530

(0:0)

18

(0) 0

9.

RD RUDAR

18

7

2

9

547 :
529

(0:0)

16

(0) 0

10.

RK ČRNOMELJ

18

6

0

12

484 :
556

(0:0)

12

(0) 0

11.

ŠD MOKERC - IG

18

3

1

14

445 :
518

(0:0)

7

(0) 0

12.

RD MOŠKANJCI
- GORIŠNICA

18

3

0

15

505 :
578

(0:0)

6

(0) 0

13.

RK CERKLJE

18

2

0

16

483 :
593

(0:0)

4

(0) 0

18

2

0

16

453 :
581

(0:0)

4

(0) 0

14. RK SEVNICA
V petek, 17. 2. 2017, je v naši večnamenski dvorani
gostovala ekipa rokometašev iz Sevnice. Domači
rokometaši so se zavedali pomembnosti tekme v boju
z neposrednim tekmecem za obstanek. V tekmo so
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V naslednjem kolu gostujejo kadeti v Hrastniku.

Marta T. Ranfl

OBČNI ZBOR ŠRD GORIŠNICA

V prostorih vaško-gasilskega doma Moškanjci so se v
petek, 4. 3. 2017, na svojem rednem občnem zboru
zbrali ribiči Športno-ribiškega društva Gorišnica.
Pregledali so delo društva v lanskem letu ter še posebej

Na fotografijah, ki jih je posredovala Nikolina Zorli, zgoraj
ekipa RD Moškanjci-Gorišnica pozdravlja domače navijače,
spodaj pa domači rokometaši v napadu.

Kadeti
Po enomesečnem tekmovalnem premoru so se kadeti
v petek, 3. 3. 2017, pomerili z ekipo RD Pomurje. Že po
nekaj minutah je bila med ekipama vidna velika
kakovostna razlika. Domačini so bili boljši v vseh
elementih rokometne igre in popolnoma obvladovali
situacijo na igrišču. Žalostno je spremljati usodo
prekmurskega rokometa, ki je pred leti nastopal z več
klubi, sedaj pa na pogorišču nekdanje moči komaj
zberejo fante za ekipo. Pri domačih so največ zadetkov
dosegli: Nino Bedrač 9, povratnik Žan Ozmec 8 in Nik
Ivančič 6, končni rezultat pa je bil 41 : 17.

kritično spregovorili o odgovornosti članov društva do
prireditev, ki jih za svoje člane organizira društvo.
Sprejeli so tudi program dela za tekoče leto, v katerega
so si razen tekočih aktivnosti zapisali, da bodo pristopili
k sanaciji severne brežine ribnika in pričeli z
aktivnostmi za izgradnjo novega ribiškega doma.
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Ratko Matjašič

Napovednik športnih dogodkov

ponedeljek, 6. 3. in 13. 3. 2017, ob 20.30 uri
dvoranski nogomet za vse občane Občine Gorišnica
torek, 7. 3. in 14. 3. 2017, ob 20.30 uri
odbojka in košarka za vse občane Občine Gorišnica

vsak torek in četrtek v mesecu februarju
ob 19.00 uri in 20.30 uri
telovadba za ženske

sreda, 8. 3. in 15. 3. 2017, ob 20.30 uri
dvoranski nogomet za ŠD Gorišnica

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

četrtek, 9. 3. in 16. 3. 2017, ob 20.30 uri
odbojka in košarka za vse občane Občine Gorišnica

petek, 10. 3. 2017, ob 18.00 uri
21. REDNA LETNA SKUPŠČINA ŠZ OBČINE GORIŠNICA

petek, 10. 3. in 17. 3. 2017, ob 20.30 uri
rekreacija za ŠD Moškanjci

petek, 18.3.2017, ob 19.00 uri
rokometna tekma 1. B lige med ekipama
RK MOŠKANJCI-GORIŠNICA : ŠD ŠKOFLJICA PEKARNA
PEČJAK

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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