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ŠPORTNICI LETA 2013:

TINA MRAK in
VERONIKA MACAROL
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/470 ŽENSKE
7. mesto SP, La Rochelle/Francija
11. mesto EP, Formia/Italija
5. mesto Mediteranske igre, Mersin/Turčija
2. mesto Evropski pokal, Lago di Garda/Italija
3. mesto Evropski pokal, Medemblik/Nizozemska
8. mesto Svetovni pokal, Palma de Mallorca/Španija
»V sezoni 2013 sva pričeli s tekmovanji
meseca marca s prvo regato v Splitu –
Split Olympic Sailing Week, kjer sva zasedli skupno 4. mesto. Predhodno sva čez
zimo trenirali v domačem klubu Pirat v
Portorožu. Na treningih se nama je pridružila tudi ženska posadka 470 iz Trsta
in ostali klubski sojadralci. Zatem sva v
aprilu odpotovali na prvo regato Svetovnega pokala na Palmo de Mallorco v Španijo in se prvič spopadli s svetovno žensko konkurenco. Uvrstili sva se v »medal
race« in regato zaključili na odličnem 8.
mestu. Na drugi regati Svetovnega pokala v francoskem Hyeresu sva po odličnih
kvalifikacijah, ki sva jih zaključili kot tretji,
končali na nekoliko slabšem 19. mestu.
Sledili sta dve regati Evropskega pokala
Eurosaf, na katerima sva bili obakrat na
zmagovalnem odru. Na regati na Gardskem jezeru v Italiji sva zasedli 2. mesto,
v nizozemskem Medembliku pa 3. mesto.
Evropsko prvenstvo v Formiji v Italiji sva
končali pod pričakovanji na 11. mestu.
Vendar sva kljub temu izpolnili en cilj in
sicer uvrstitev, ki je prinesla Veroniki status vrhunskega športnika mednarodnega razreda po kategorizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Sledile so Mediteranske igre v
Turčiji meseca junija, kjer sva končali na
5. mestu. Najpomembnejša regata sezone Svetovno prvenstvo v Franciji sva odjadrali zelo dobro in jadrali v »medal race-u«, na koncu pa zasedli končno 7. mesto. Celotno sezono sta naju spremljala
trenerja Tomaž Čopi in Branko Brčin, ki sta
bila prisotna na vseh pripravah in tekmovanjih, brez njiju pa bi težko dosegli tako odmevne rezultate. Zelo sva ponosni
in veseli, da sva lahko sodelovali z njima
in upava, da bo tako tudi v prihodnje. Šti2

ri uvrstitve v končni »medal race« in dve
osvojeni medalji na regatah Eurosafa pričajo o zelo pozitivni in uspešni sezoni.
Trenutno se že pripravljava na naslednjo
sezono, ki bo za naju zelo pomembna. V
mesecu septembru naju čaka Svetovno
prvenstvo, kjer bova lovili norme za nastop na Olimpijskih igrah leta 2016 v Riu
de Janeiru. Obenem bi se radi zahvalili
vsem sponzorjem in donatorjem, ki naju
podpirajo na najini poti. Brez njih bi težko izpolnjevali zadane cilje.»
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EKIPA LETA 2013:

ROKOMETNI KLUB PIRAN
ROKOMET
6. mesto 1. A državna liga za ženske v tekmovalni sezoni 2012/2013
1/4 finala Pokal Slovenije 2013
5. mesto 1. A državna liga za ženske po 1. delu v tekmovalni sezoni 2013/2014
Članska ekipa RK Piran je bila v tekmovalni sezoni 2012/2013 uspešna, saj je ponovno zasedla 6. mesto v 1.A državni rokometni ligi in se uvrstila v 1/4 finale tekmovanja za Pokal Slovenije, torej med 8
najboljših ekip v Sloveniji. Piranske barve so zastopale: Valentina Panger, Polona Barič, Lea Krajnc, Adelina Kraja, Yvonne Petek, Andreja Kovačić, Manuela Hrnjić, Amina Jagurdžija, Nevenka Milaković, Alin Unuk, Anja Mattica, Ivana Orejaš,
Nina Bužekijan, Marina Katić, Sara Tutnjić,

Katja Šabić, Iva Levačić, Amra Čehić in Robin Šink, nad njimi pa bdi trenerka Dalija Erceg. V prvem rednem delu tekmovalne sezone 2013/2014 ekipa trenutno zaseda 5. mesto v 1. A državni rokometni ligi, v tekmovanju za Pokal Slovenije pa je
ponovno prišla do 1/4 finala Pokala Slovenije. S to uvrstitvijo je potrdila primat kot
najboljša ekipa v ženskem rokometu zahodno od Ljubljane (Primorska, Notranjska in Gorenjska). Pred njo so le ekipe iz
Ljubljane, Dolenjske in Štajerske.
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2013:

BRANKO BRČIN
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/X-41, MELGES 32, X-35, UFO22
1. mesto SP X-41, Napoli/Italija (barka WB Five)
8. mesto SP MELGES 32, Porto Rotondo/Italija (barka Audi Ultra-Rusch Diletta)
2. mesto EP X-35, Palma de Mallorca/Španija (barka Lelagain)
3. mesto EP Ufo22, Tegernsee/Nemčija (barka Incubo)
3. mesto DP X-35, Spezia/Italija (barka Lelagain)

Svetovnega prvenstva za razred X-41 v
Napoliju so se udeležile jadrnice iz Italije,
Rusije in Japonske. Na italijanski jadrnici
WB Five Gianclaudio Bassetti se ga je kot
taktik udeležil tudi Branko Brčin in osvojil
naslov svetovnega prvaka. V Portu Rotondu na SV Sardinije se je kot zaključek sezone »Audi Melges 32 Sailing Series« odvilo še Svetovno prvenstvo razreda, na katerem se je pomerilo 26 jadrnic iz ZDA, Japonske, Švedske, Rusije, Švice, Nemčije,
Velike Britanije, Španije in Italije. Branko Br-
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čin je jadral na barki Audi Ultra-Rusch Diletta in zasedel 8. mesto. Za Brankom je
tudi še ena uspešna sezona na X-35. Udeležil se je vseh štirih regat ter z ekipo jadrnice Lelagain vsakič zaključil med najboljšimi tremi. Na prvi regati v italijanskem
mestu Lerici so bili tretji, junija na regati
Gavitelo D'Argento v Punti Ali zmagali, sledila je ena najpomembnejših regat razreda, Evropsko prvenstvo v okviru Copa del
Rey, kjer jim je za osvojeno srebro stisnil
roko sam princ Filip, ter kot zadnja rega-

ta italijansko državno prvenstvo v La Spezii konec avgusta, kjer so se uvrstili na tretje mesto. Na svetovno prvenstvo v Malmö na Švedsko zaradi visokih stroškov niso odšli, načrtujejo pa udeležbo na svetovnem prvenstvu 2014, ki bo organizirano v Italiji.
Branko se je v zadnjem delu letošnje sezone udeležil tudi Evropskega prvenstva
za Ufo22 na jezeru Tegern v Nemčiji, kjer
je kot taktik zajadral v posadki jadrnice Incubo in osvojil bron.
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2013:

ANA JANKO

(ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN)

CHEERLEADING, GIMNASTIKA ZA VSE
2. mesto SP z reprezentanco Slovenije cheerleading, Orlando/ZDA
1. mesto DP akrobatika, Koper
1.mesto DP gimnastika, Renče
2. mesto DP skoki z MPP, Koper
5. mesto Pokal Slovenije GZS, Ljubljana

Ana Janko je članica Športnega kluba Flip
Piran, študentka Fakultete za šport v Ljubljani, vaditeljica pri Flipu in cheerleading
skupini ŠD Log Dragomer, tekmovalka v
cheerleadingu, skokih na mali prožni ponjavi, akrobatiki, gimnastiki, članica reprezentance Slovenije v cheerleadingu in
igralka pri Gledališki skupini Flip Piran. Vse
to je Ana. To in še veliko več. Je predvsem
»velik človek«, človek z velikim srcem, človek z ogromnim znanjem, ki ga z veseljem
razdaja mlajšim športnikom, z veliko že-

ljo po ustvarjanju, spopolnjevanju, Ana je
športnica z dušo in srcem. Kako gleda na
svet, na šport, na pripadnost klubu, pa bo
najbolje predstavilo eno izmed njenih pisem, ki ga je poslala klubu: »Mi smo na Flipu odrasli, smo bili družina in telovadnica nam je postala kot prvi dom. So druženja, je zabava, je prijateljstvo. Brez tega ne
moremo, ne moremo brez telovadbe. Poudariti želim, da je Flipu uspelo nekaj, kar
je največ, kar lahko klub da. Uspelo mu je
vzgojiti gimnastičarke po srcu. Malo je te-

lovadk, ki v tem športu vztrajajo od cicibank pa vse do članic. Četudi so te razdeljene po različnih skupinah imajo še vedno
isto voljo, zagnanost, veselje in predvsem
ljubezen do treniranja. Nisem vedno verjela, da bom tudi sama toliko časa vztrajala, čas mineva, jaz pa naprej treniram. Res
da velikokrat pomislim, da je mogoče zdaj
že skrajni čas, da odneham, a kmalu ugotovim, da je to vse kar imam, da me to najbolj veseli in osrečuje. Je del mene, je moje življenje.«

Legenda:
SP
EP
DP
MT
ml.

svetovno prvenstvo
evropsko prvenstvo
državno prvenstvo
mednarodno tekmovanje
mladinsko

kad.
ml. čl.
st. ml.
ml. ml.
MPP

kadetsko
mlajši člani/članice
starejši mladinci/mladinke
mlajši mladinci/mladinke
mala prožna ponjava
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2013:

DENIS LOBODA

(RIBIŠKO DRUŠTVO ORADELA PIRAN)

ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU / LOV S PALICO IZ ČOLNA
2. mesto SP, Tivat/Črna Gora
4. mesto ekipno SP, Tivat/Črna Gora

V Tivatu v Črni Gori se je v oktobru odvijalo Svetovno prvenstvo v trnkarjenju
s palico iz zasidranega čolna, na katerem je sodelovalo deset klubov iz petih
držav (Hrvaška, Italija, Španija, Črna Gora in Slovenija). Vsaka ekipa je bila sestavljena iz štirih tekmovalcev. Tekmovalo
se je štiri dni, od tega tri dni tekmovanja
in en dan za uradni trening. Tekmovanje
je trajalo vsak dan po najmanj pet ur, na
čolnu je bilo po osem športnih ribičev iz
različnih društev. Denis Loboda se je izkazal in zasedel končno odlično 2. mesto
posamezno, ekipa RD Oradele prav tako
odlično 4. mesto ekipno.

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2013:

DYLAN HECTOR TIDD
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/MUSTO SKIFF, 29er
4. mesto EP MUSTO SKIFF, Attersee/Avstrija
21. mesto SP silver group 29er, Aarhus/Danska
12. mesto MT Eurocup 29er, Workum/Nizozemska
19. mesto MT Eurocup 29er, Lago di Garda/Italija

»Jadranje je moj način življenja. Prvi veter v jadra sem začel loviti na optimistu,
nadaljeval v razredu 470, Seascape, Musto Skiff, 29er. Vsak uspeh je potrditev trdega in vestnega dela. Osvojitev 4. mesta skupno na EP 2013 v Attersee v Avstriji mi je prineslo mesto mladinskega podprvaka 2013 v razredu Musto
Skiff. Dosežke v Musto Skiffu sem v letu
2013 dopolnil z lepimi rezultati na dvosedu v jadralnem razredu 29er. Z mojim
sojadralcem vidiva v tem razredu nov izziv in priložnost za doseganje novih rezultatov.«
6

Športnik Občine Piran 2013

OBETAVNI MLADI ŠPORTNIKI 2013:
KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

ROK VERDERBER
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
2. mesto ml. EP,
Balatonfoldvard/Madžarska
2. mesto ml. ekipno EP, Ledro/Italija
1. mesto ml. MT,
St. Nicholas Race, Pulj/Hrvaška
2. mesto na kriterijski lestvici za leto 2013

LARA POLJŠAK
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
4. mesto ml. EP,
Balatonfoldvard/Madžarska
2. mesto ml. ekipno EP,
Ledro/Italija

KLEMEN SEMELBAUER
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
8. mesto ml. EP,
Balatonfoldvard/Madžarska
2. mesto ml. ekipno EP, Ledro/Italija
1. mesto DP, Portorož
1. mesto ml. MT,
San Nicolò Regatta, Piran
7. mesto ml. MT,
St. Nicholas Race, Pulj/Hrvaška
STAŠ TOREJ
(Športno društvo Piran)
JADRANJE/OPTIMIST
2. mesto ml. ekipno EP,
Ledro/Italija
6. mesto ml. MT,
Velikonočna regata Portorož
25. mesto EP,
Balatonfoldvar/Madžarska
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

NINA BUŽEKIJAN
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
12. mesto ml. EP, Koldinhallerne/Danska
3. mesto ml. DP

AMINA JAGURDŽIJA
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
12. mesto ml. EP, Koldinhallerne/Danska
3. mesto ml. DP

NEVENKA MILAKOVIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
12. mesto ml. EP, Koldinhallerne/Danska
3. mesto ml. DP

DOMEN SEMPRIMOŽNIK
(Ribiško društvo Oradela Piran)
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/LOV
S PALICO IZ ČOLNA
14. mesto ml. SP,
Setubal/Portugalska
1. mesto ekipno ml. SP,
Setubal/Portugalska
1. mesto ml. DP, Koper
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

MATJAŽ PUH
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/470
25. mesto ml. SP, La Rochelle/Francija
1. mesto DP, Portorož

MATIJA ROMIH
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/470
25. mesto ml. SP, La Rochelle/Francija
1. mesto DP, Portorož

GREGOR LIPOVEC
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/29er
21. mesto SP silver group 29er,
Aarhus/Danska
12. mesto MT Eurocup 29er,
Workum/Nizozemska
19. mesto MT Eurocup 29er,
Lago di Garda/Italija

LUCA BABNIK
(Športno društvo Piran)
JADRANJE/29er
37. mesto MT Eurocup 29er,
Sant Andreu de Llavaneres/Španija
41. mesto MT Eurocup 29er,
Lago di Garda/Italija
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

GREGOR VOLČIČ
(Športno društvo Piran)
JADRANJE/29er, Europa
37. mesto MT Eurocup 29er,
Sant Andreu de Llavaneres/Španija
41. mesto MT Eurocup 29er,
Lago di Garda/Italija
2. mesto DP Europa, Piran

LUKA FERENCEK
(Športno društvo Piran)
JADRANJE/OPTIMIST
24. mesto ml. MT,
San Nicolò Regatta, Piran
3. mesto ekipno DP,
Piran

TABEA KOLENC
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
45. mesto ml. MT,
Velikonočna regata Portorož

NICOLO KRAVANJA
(Športno društvo Piran)
JADRANJE/OPTIMIST
4. mesto ml. DP, Izola
27. mesto ml. MT,
San Nicolò Regatta, Piran
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

SANDRA LIPOVEC
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
2. mesto ml. DP, Izola
21. mesto ml. MT,
Velikonočna regata Portorož

VERONIKA PIRJEVEC
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/OPTIMIST
27. mesto ml. MT,
Balatonfoldvard/Madžarska
18. mesto ml. MT,
San Nicolò Regatta, Piran
3. mesto ml. DP, Izola

ARDIT RUŠITI
(Društvo za borilne veščine Piran)
KARATE/BORBE DO 76 kg
3. mesto ml. MT, Salzburg/Avstrija
1. mesto ml. DP

ŽIGA KUMER
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. ml. DP, Portorož
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

ALEKSANDER TEPIĆ
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. ml. DP, Portorož

NINA LOVŠIN
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. DP, Kamnik

TJAŠA JANČAR
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. DP, Kamnik

KAJA TURK
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
1. mesto ml. čl. DP, Žužemberk
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

TAJDA LOVŠIN
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
2. mesto ml. DP, Kamnik

DAJA GORIŠEK
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
2. mesto ml. DP, Kamnik

PIJA STEGEL
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
2. mesto ml. ml. DP, Portorož

SABRINA CALCINA
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
2. mesto ml. ml. DP, Portorož
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

DAJANA LUCAS
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
3. mesto ml. čl. DP, Žužemberk

MOJCA DEŽELAK
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
4. mesto ml. ml. DP, Portorož

PATRICIJA POROVNE ČERNE
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
4. mesto ml. ml. DP, Portorož

SEBASTIAN MEŽNAR
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
5. mesto ml. ml. DP, Portorož
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

FILIP VILER
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
5. mesto ml. ml. DP, Portorož

MANCA ROTAR
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI
5. mesto ml. ml. DP, Portorož

LIA LAZAR
(Strelsko društvo Portorož)
STRELSTVO/ZRAČNA PUŠKA
1. mesto kad. DP, Cerknica

TIM MAHNE
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/ENOJEC
3. mesto ml. ml. MT, Bled
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

LEA AVSEC
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

TEA JOVIČIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

AIDA JUSUPOVIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

MARINA KATIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

ANDREJA KOVAČIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

ADELINA KRAJA
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

IVA LEVAČIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

VERONIKA MALAČIČ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

ANJA MATTICA
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

IVANA OREJAŠ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP
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KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI MLADINSKEGA RAZREDA:

LAURA POSAVEC
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

KATJA ŠABIĆ
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

ROBIN ŠINK
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP

ALIN UNUK
(Rokometni klub Piran)
ROKOMET
3. mesto ml. DP
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DRŽAVNI PRVAK
V OLIMPIJSKI ŠPORTNI
DISCIPLINI 2013:

SIMONA FABJAN
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ČLANICE

ANDREJA VODEB
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ČLANICE

JURE PETER BEDRAČ
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ČLANI

DANIJEL POKERŠNIK
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/ČLANI

PATRICK KONCILJA
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/200 m PRSNO/MLADINCI

MARTIN VALENČIČ
(Volley club Portorož)
ODBOJKA NA MIVKI/U15

MARCEL PRIMOŽIČ
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/200 m PROSTO/ST. DEČKI

GAJA LAPAJNE STANIČ
(Veslaški klub Piran)
VESLANJE/ENOJEC/PIONIRKE
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DRŽAVNI PRVAK
V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI
DISCIPLINI 2013:

DANIEL GOLENAČ
(Športni klub Flip Piran)
SKOKI Z MPP/ČLANI

MORENO MATIJAŠIČ
(Ribiško in potapljaško
društvo Piran)
PODVODNI RIBOLOV/ČLANI

ROK PUVAR
(Športno društvo Keka)
SUPANJE/ČLANI

MLADEN RAILIĆ
(Društvo za borilne veščine Piran)
BORBE DO 76 kg/ČLANI
3. mesto EP ekipno člani

MONIKA NOVAK
(Športni klub Flip Piran)
AKROBATIKA/MLADINKE

REBEKA GRIŽON
(Športni klub Flip Piran)
ODBOJKA NA MIVKI/U15
SKOKI Z MPP/ST. DEKLICE
1. mesto Pokal Slovenije

NIKA ŠTEBLJAJ VAJNGERL
(Twirling in mažoretni klub Lucija)
TWIRLING/PARI FREESTYLE/ST. DEKLICE

NIKA ZEMLJAK
(Twirling in mažoretni klub Lucija)
TWIRLING/PARI FREESTYLE/ST. DEKLICE
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ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC:

MARIO DRUSCOVICH

(RIBIŠKO DRUŠTVO ORADELA PIRAN)
Mario je leta 1995 na povabilo prijateljev postal član RD Oradele in se tako začel aktivno ukvarjati s športnim ribolovom. Podpredsednik društva je postal leta 1999. Istega leta je prevzel vodenje sekcije za delo z mladimi, saj si je
vsa leta aktivno prizadeval čimbolj približati športni ribolov mladim. V sodelovanju z Epicentrom Piran in z osnovno šolo
z italijanskim učnim jezikom mu je uspelo zainteresirati precejšnje število mladih,
ki se ob četrtkih udeležujejo tečaja športnega ribolova na glavnem pomolu v Piranu. Kot pobudnik Oradeline poletne
šole ribolova je v poletnih mesecih privabil do dvesto navdušencev, ki so si šolske počitnice tako še dodatno popestrili. Med udeleženci poletne šole je bilo tudi nekaj otrok iz tujine. Starejši mladinci,
mlajši mladinci in kadeti na svetovnih in
državnih prvenstvih ter pokalnih tekmovanjih dosegajo vidne rezultate, kar jim
je omogočilo njegovo mentorstvo s pomočjo nekaterih članov društva. Društvo
se je z njegovo pomočjo tudi izkazalo kot
dober organizator tekmovanj tako med-

narodnih, državnih in pokalnih za seniorje in mladince. Eno takih je tudi Odprto prvenstvo Občine Piran v trnkarjenju s
palico z zidane obale U13, U16 in U21, ki
se odvija vsako leto v aprilu. V novembru
pa Pokal Oradela, katerega se vsako leto
udeležuje vedno več tekmovalcev iz različnih držav. Ob vsem tem sam tudi sodeluje na tekmovanjih tako doma kot v
tujini, kjer dosega dobre rezultate.

ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC:

BOGDAN PAJEK

(ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAN
– SEKCIJA ODBOJKA)

»Z odbojko sem se začel ukvarjati v 7. razredu osnovne šole v rojstni Murski Soboti,
kjer sem na zunanjih igriščih igral za takratni OK Pomurje. Z vadbo odbojke sem nadaljeval tudi v srednji šoli v Ljubljani in po
preselitvi v Piran. Tu sem se pozneje vključil v igranje rekreativne odbojke v Strunjanu, najdalje delujoče odbojkarske rekreativne skupine na Obali. Leta 1991 me je Plinio Tomasin povabil, da prevzamem vadbo
skupine deklet pri Skupnosti Italijanov, katere je do tedaj odbojko učil Ivo Lazar. Izziv
sem sprejel in po formiranju ekipe in nasto22

pih na raznih turnirjih, smo začeli razmišljati o ustanovitvi društva. Tako smo leta 1992
ustanovili Športno društvo Piran Società
Sportiva. Društvo je zajemalo pet sekcij in
sicer: odbojkarsko, tekaško, jadralsko, hokej in-line in hitrostno rolanje. V istem letu
smo se vključili v Odbojkarsko zvezo Slovenije in pričeli z tekmovanjem v 3. državni ligi. Ob družini in službenih obveznostih
sem opravil zahteven pismeni in 14-dnevni praktični izpit za trenerja pri priznanem
prof. Viktorju Krevslu. Odbojka me je povsem prevzela tako v smislu treniranja, pri-

prav in organizacije. Prav glede organizacije sem se veliko naučil od Plinia Tomasina, dolgoletnega predsednika našega društva. Skupaj sva izvedla razne organizacijsko zahtevne prireditve kot sta bila nastop
ženske in moške reprezentance Slovenije v
Športni dvorani Lucija, različne mednarodne turnirje v raznih kategorij idr. Tako sem
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prevzel vodenje Odbojkarske sekcije, vadbo pa prepustil drugim trenerjem. Opravil sem tudi izpit za trenerja in sodnika odbojke na mivki, sodil na turnirjih v Sloveniji, Italiji in Avstriji ter opravil tudi izpit za sodnika dvoranske odbojke, kar opravljam še
danes. Najbolj sem vesel in zadovoljen, ko
vidim, da smo marsikatero dekle peljali na
pravo pot v življenju, da se otroci ukvarjajo s športom in v kolikor se v to vključijo še
starši ter uspehi, je zadovoljstvo toliko večje, pozabljene vse opravljene ure in težave. Vsekakor brez podpore in razumevanja
družine, občasnih pomoči posameznikov
ter prizadevnih trenerjev Lusi, Albisa in Milovana, ne bi bilo mogoče vsega izpeljati.«

NAJODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK
V OBČINI PIRAN 2013:

EVROPSKO IN SVETOVNO
PRVENSTVO V RAZREDU
FIREBALL
(ŠPORTNO DRUŠTVO GO SAILING)

Nominiranci:

XVII. »POKAL ORADELA« in 20-LETNICA KLUBA (Ribiško društvo Oradela Piran)
VELIKONOČNA REGATA 2013 (Jadralni klub Pirat)
4. Biserov plavalni maraton (Plavalni klub Biser Piran)
Piranja 2013 (Jadralni klub Pirat)

Športno društvo Go Sailing je kandidaturo dobilo skupaj s slovenskim združenjem
tega jadralskega razreda, ki je v sloveniji
med najbolj množičnimi in najbolj organiziranimi. Mlado ambiciozno društvo je
že svoje drugo večje prvenstvo (prej le-

ta 2011 Evropsko za razred MPS) izpeljalo
v sodelovanju z vsemi jadralnimi klubi iz
piranske občine ter kluboma iz notranjosti Slovenije, kar se je pokazalo kot odlična kombinacija in v današnjih časih tudi
neobhodna rešitev. Ekipa marljivih orga-

nizatorjev je požela vse pohvale in hkrati prejela nove ponudbe za organizacijo
podobnih dogodkov.
Preko 160 jadralk in jadralcev (81 posadk)
iz 11 držav, ki so nastopili na prvenstvu,
so se domov vrnili zadovoljni in polni lepih vtisov iz Portoroža, Pirana in slovenske Obale. Marina Portorož se je ponovno pokazala kot idealna lokacija za podobna prvenstva in v društvu verjamejo, da jih bo še veliko in še pogosteje tudi
v prihodnje. Takšni dogodki so pomemben prikaz prepletanja dejavnosti turizma
in športa, ki v sodelovanju z lokalno skupnostjo in aktivnostjo mladih kažejo priložnosti za promocijo pogojev, ki jih nudi naša obala. Naj dodamo še to, da ŠD
Go Sailing del štartnin namenja v dobrodelne namene, tokrat je znesek namenilo
tedenskemu jadranju otrok s posebnimi
potrebami v okviru mednarodnega projekta Mirno Morje.
Razred Fireball je ena najpriljubljenejših
rekreativnih jadrnic. Tudi pri nas. Dvosed,
na katerem jadrajo skupaj v konkurenci
moški in ženske, je primeren za vse starosti in nivoje tehničnega znanja. Prva jadrnica je bila izdelana leta 1962 in od takrat
so jih izdelali že več kot 15.000!
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POSEBNO PRIZNANJE 2013:

ANDRAŽ STRUNA
NOGOMET

standardni član A nogometne reprezentance Slovenije
»Začetek moje športne poti sega v zgodnje otroško obdobje. Kot sedemletni deček sem leta 1996 postal član Športnega
društva Piran. Treniral in tekmoval sem v
hitrostnem rolanju na državni in mednarodni ravni. V svoji starostni kategoriji sem bil
dvakrat državni prvak in enkrat podprvak.
Kljub lepim dosežkom v hitrostnem rolanju nisem našel pravega zadovoljstva, verjetno zato, ker gre za individualni šport. Veliko bolj me je veselila in navduševala ekipna igra z žogo. Za kratek čas sem se preizkusil v košarki, nato pa se leta 1997 včlanil v NK Portorož-Piran. Vzporedni treningi hitrostnega rolanja in nogometa so z leti postali prezahtevni, zato sem leta 2001
hitrostno rolanje opustil in se povsem posvetil nogometu. V matičnem klubu NK
Portorož-Piran sem bil v desetih letih član
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vseh selekcij, od najmlajše (U9) do mladincev (U19). V zadnji sezoni 2006/2007 sem
kot mladinec že nastopal za člansko ekipo.
V tem času sem imel že jasno oblikovane
cilje in pot za dosego le-teh – bil sem odločen storiti vse, da bi na športni poti čim
bolj napredoval. Leta 2007 sem prestopil v
FC Luka Koper in prvič podpisal profesionalno pogodbo. S klubom sem tekmoval
v 1. SNL štiri sezone. V tem času sem prvič nastopil tudi za mlado reprezentanco,
za katero sem odigral dve tekmi v selekciji U19 in pet tekem v selekciji U21. Za FC
Luka Koper sem odigral 58 prvenstvenih
tekem. V sezoni 2009/2010 smo se pod
vodstvom trenerja Nedžada Okčiča zapisali v zgodovino kluba, saj smo si prvič priigrali naslov državnega prvaka. Po zaključku sanjske sezone v Kopru, sem začel re-

sno razmišljati o prestopu v večji klub, kjer
bi lahko kot igralec hitreje napredoval. Željo sem uresničil že v sezoni 2010/2011. Januarja 2011 sem prestopil v poljski klub
Cracovia iz Krakova, ki tekmuje v 1. poljski ligi - Ekstraklasa. Že naslednje leto, maja 2012, sem se razveselil prvega vpoklica
v člansko reprezentanco Slovenije in debija na prijateljski tekmi proti Romuniji, 15.
8. 2012. Do sedaj sem za slovensko reprezentanco zbral 10 nastopov. V letošnji sezoni sem iz poljske Cracovie prestopil v grški klub PAS Giannina.»
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POSEBNO PRIZNANJE 2013:

BALINARSKI KLUB
ANTENA PORTOROŽ
BALINANJE

1. mesto 1. Balinarska liga v tekmovalni sezoni 2012/2013
uvrstitev v Super ligo
5. mesto Super liga po 1. delu v tekmovalni sezoni 2013/2014
Balinarskemu klubu Antena Portorož so
se uresničile sanje z osvojitvijo 1. mesta
v 1. državni balinarski ligi, kar prinaša nastop v najvišji državni ligi – Super ligi Balinarske Zveze Slovenije. Uspeh je toliko večji, saj člansko ekipo sestavlja lastni igralski
kader le ob pomoči dveh »tujcev« iz Izole in sicer: Robert Kontič, Tadej Kontič, Nikola Đorđevič, Damjan Šuligoj, Marino Capernetti, Matjaž Zakrajšek, Damjan Beržan,
Ivo Goljuf, Vojko Šuc, Tomaž Šuligoj in Kolarec Darko. Tekmovalna sezona v Super ligi 2013/2014 se je pričela oktobra in že na
prvem gostovanju v Škofji Loki so igralci BK Antena zmagali in s tem zabeležili
zgodovinsko zmago. Po 6. krogih imajo tri
zmage in tri poraze ter zasedajo 5. mesto.
BK Antena je bil ustanovljen leta 1978
na pobudo prvega predsednika Romana
Kontiča in nekaj zagnanih simpatizerjev
balinanja z Belega križa in Šentjan. Do leta
1999 so igrali in vadili na igriščih pri restavraciji Mercator na Belem križu. Po uvrstitvi
v 1. ligo leta 1997 so bili primorani igrati na

štiristeznih igriščih v Luciji, saj svojih še niso imeli. Konec leta 1998 so pričeli z gradnjo štiristeznih igrišč pri Krajevni skupnosti Portorož na Belem križu, na katerih domujejo še danes. Pred petimi leti so s pomočjo Občine Piran in donatorjev pokrili igrišča, kjer lahko sedaj gostijo območna
in državna prvenstva ter organizirajo turnirje in druga srečanja balinarjev iz Slovenije, Italije in Hrvaške. Skozi dolgo 35-letno
zgodovino delovanja kluba so vzgojili veliko balinarjev, med drugim: brata Kontič,
oče Damjan in sin Tomaž Šuligoj, Nikola
Đorđevič. Slednji je največja zvezda kluba,
saj je bil državni prvak pri dečkih in mladincih v raznih kategorijah ter nosilec medalj z EP in SP v kategoriji mladincev. Po
uradni statistiki BZS je najboljši igralec 1. lige zahod v sezoni 2012/2013 in podprvak
na letošnjem državnem prvenstvu članov
v igri posamezno. V klubu gojijo tudi rekreativno tekmovanje članov in članic in z
ekipama nastopajo v ligah OBZ Slovenska
Istra. Ženska ekipa je bila tri leta zaporedo-

ma prvak ženske lige OBZ, moška ekipa pa
prvak rekreativne lige OBZ leta 2012. V klubu skrbijo tudi za usposabljanje strokovnega kadra in imajo dva trenerja balinanja,
dva inštruktorja balinanja in mentorja balinanja. Vsi ti uspehi niso slučajni, ampak so
plod zagnanega, vztrajnega, trdega 35-letnega dela članov in članic kluba ob pomoči prijateljev balinanja, donatorjev, Občine Piran in KS Portorož. Za uspešno delovanje kluba so zaslužni igralci, ki so dosegli za uspeh, nato vsi dosedanji člani, prijatelji in simpatizerji balinanja, vsi dosedanji predsedniki, predvsem Roman Kontič, Marjan Jeretič, Lučano Grozič in Milan
Todorovič (tudi kot velik donator podjetje
Beton Lucija), Občina Piran, KS Portorož,
Športni in mladinski center Piran, Balinarska zveza Slovenije, OBZ Slovenska Istra,
vsi donatorji in sponzorji, ki so s finančno
pomočjo pomagali klubu pri njegovem
35- letnem delovanju.
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POSEBNO PRIZNANJE 2013:

KOŠARKARSKI KLUB
PORTOROŽ
KOŠARKA

1. mesto 2. SKL v tekmovalni sezoni 2012/2013
uvrstitev v 1. SKL
4. mesto 1. liga Telemach po 1. delu v tekmovalni sezoni 2013/2014
Leto 2013 je bilo leto presežkov – članska
ekipa je napredovala v najvišji rang tekmovanja, prvič v 20-letni zgodovini kluba.
Ekipa je pod vodstvom trenerja Konstantina Subotića in njegovega pomočnika Gorazda Murovca v drugo ligaški konkurenci 23-krat zmagala in le enkrat izgubila ter
se zasluženo veselila uvrstitve v 1. slovensko košarkarsko ligo. Ekipo so sestavljali: Žiga Bahor, Sebastjan Borse, Jan Barbarič, Aleks Cvetičanin, Žiga Končarevič, Sašo Ožbolt, Robert Vujanič, Marko Jovanovič, Boris Gverič, Aljoša Remus, David Moro, Alen Katonar, Jaka Zagorc, Simon Maršič, Žiga Percel, Adin Kavgič, Keni Hvalec in
Marko Zaro. Zmage so se vrstile tudi v pokalnem tekmovanju, Košarkarski klub Portorož pa se je uvrstil celo na zaključni turnir med najboljših osem ekip v Sloveniji in
na tej poti premagal prvoligaškega pred-
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stavnika. V četrtfinalu je bil v izenačeni tekmi srečnejši Helios iz Domžal, ki je prišel
vse do finala. Kot prvaku 2. slovenske košarkarske lige je bila Košarkarskemu klubu Portorož zaupana organizacija »Slovenskega Superpokala«, na katerem sta se prvič v sezoni pomerila Krka in Union Olimpija. Zelo uspešno realiziran projekt je kot
uvod v novo tekmovalno sezono v Lucijsko športno dvorano privabil mnogo košarkarskih navdušencev. Nič drugače ni bilo tudi sredi oktobra, ko je članska ekipa
zaigrala prvo tekmo v najmočnejšem košarkarskem tekmovanju pri nas. Ob bučni podpori s tribun je že v krstnem nastopu Košarkarski klub Portorož prišel do prve zmage, sklonjenih glav pa so dvorano
zapustili košarkarji Zlatoroga iz Laškega.
Članska ekipa v sestavi: Žiga Bahor, Sebastjan Borse, Jan Špan, Aleks Cvetičanin, Ilija

Zolotić, Sašo Ožbolt, Robert Vujanič, Marko Jovanovič, Miha Markič, Emanuel Richter, Alen Hodžić, Igor Tratnik, Jaka Zagorc,
Nejc Buda, Dejan Čigoja, Jan Petrovčič, Keni Hvalec in Marko Zaro je v nadaljevanju
zmagala proti Grosuplju, Elektri iz Šoštanja,
Tajfunu iz Šentjurja, Mariboru in za konec
sanjskega leta še proti Slovanu iz Ljubljane.
Po prvem odigranem krogu rednega dela
prvenstva pa 6 zmag in 3 porazi pomenijo
visoko 4. mesto na prvenstveni lestvici. Če
za konec potegnemo črto skozi leto 2013
– v domači dvorani je ekipa v uspešnem
letu izgubila le eno srečanje (v konkurenci
2. in 1. Slovenske košarkarske lige) – dosežek, ki ga bo težko kdaj preseči.

