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ŠPORTNICI LETA 2018:

TINA MRAK in VERONIKA MACAROL
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/ 470 ŽENSKE
1. mesto EP, Bourgas/Bolgarija
1. mesto World Cup, Miami/ZDA
5. mesto Svetovni pokal, Hyeres/Francija
2. mesto Svetovni pokal skupno
dosežena Olimpijska norma Tokio 2020, 
Aarhus/Danska
Trener: Tomaž Čopi

»Sezona 2018 je bila za naju zelo uspe-
šna, hkrati pa tudi zelo naporna in raz-
burljiva. Začeli sva odlično z zmago na 
prvi regati sezone, na svetovnem poka-
lu v Miamiju. Ta zmaga je bila posebna, 
prva na takem tekmovanju in bili sva 
presrečni. Nato sva sezono nadaljevali 
z regatami po Evropi in bili osredotoče-
ni predvsem na svetovno prvenstvo, ki 
je bilo predvideno avgusta, ter da bo-
va tam najbolje pripravljeni. Vmes sva 
meseca maja na Evropskem prvenstvu 
že drugič slavili naziv Evropskih prva-
kinj in to je bil še en vrhunec sezone. 
Nato nas je po regati finala svetovnega 
pokala v francoskem Marseillu, dolete-
la težka odločitev, saj je Veronika mo-
rala pod nujno na operacijo meniskusa 
kolena. To pa tik pred najpomembnej-
šo regato sezone, kjer so se delile olim-
pijske vozovnice. V ekipi smo se odlo-
čili, da Veronika opravi operacijo in z 
uspešno rehabilitacijo lahko še pravo-
časno nastopimo na SP. Tako se je tu-
di zgodilo in na SP sva z 10. mestom tu-
di pridobili vozovnico za OI v Tokiu le-
ta 2020.«
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EKIPA LETA 2018:

ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAN
ODBOJKA
uvrstitev v 1.B DOL tekmovalna sezona 2017/2018
6. mesto 1. B DOL prvi del tekmovalne sezone 2018/2019
Članice: Sanja Bečaj, Amadea Benussi, Deizy Memić, Eva Susman,  
Sabrina Calcina, Lana Pavlovič, Vanja Jeftenić, Nina Lovšin,  
Marja Čendak, Neža Fajt Fišter, Katja Schiulaz, Lavinia Hočevar,  
Lea Šorgo, Nika Jerković, Taja Poropat, Helena Škerjanc, Urška Morgan.
Trener: Željko Rulofs

Odbojkarice Športnega društva Piran 
so se po prepričljivo osvojenem 1. me-
stu v 3. državni odbojkarski ligi zahod 
uvrstile v 2. državno odbojkarsko ligo, 
kjer jih je v sezoni 2017/2018 vodil nov 
izkušen trener Željko Rulofs. Kljub moč-
ni konkurenci, se je dekletom uspe-
lo uvrstiti na sredino lestvice in zasesti 
6. mesto, kar je bilo dovolj za napredo-
vanje v 1.B državno odbojkarsko ligo v 
tekmovalni sezoni 2018/2019, kjer pod 
istim vodstvom letos nastopajo kot no-
vinke.  
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2018:

JASMIN BEČIROVIĆ
(THAI-BOXING CLUB TIGER)

KICKBOKS/ K1/ DO 95 KG
1. mesto SP, Koper/Slovenija
1. mesto DP Italije, Benetke/Italija

ziji WFMC. Kot član italijanskega kluba 
se je v Salzanu v bližini Benetk boril za 
naslov italijanskega prvaka, v kategoriji 
do 95 kg pa ga je pričakal domači ma-
tador Davide Longoni, ki je sicer pred-
vsem specialist za disciplino muay thai, 
vendar je portoroški fajter izkusil, da se 
odlično znajde tudi v K-1. Po treh tri-
minutnih rundah ga je Bečirovič pre-
magal po točkah. V koprski Areni Boni-
fika je potekal borilni spektakel meša-
nih borilnih veščin Legends Collide, kjer 
so se predstavili tako rekoč vsi profesi-
onalni borci, ki kaj pomenijo v Sloveni-
ji. Za domače ljubitelje borilnih športov 
je bila to prej kot ne poslovilna borba 
lokalnega matadorja Jasmina Bečirovi-
ča, za katerim je sila zavidljiva kariera v 

tajskem boksu in K1, v katerem je v 66 
profesionalnih dvobojih nanizal kar 57 
zmag, od tega 30 z nokavtom. Izkušeni 
Lucijčan, ki velja za enega od naših naj-
bolje tehnično podkovanih težkokate-
gornikov (nad 95 kg), se je v svojem za-
dnjem dvoboju za šampionski pas zdru-
ženja WFMC pomeril z Madžarom Tiho-
mirjem Brunerjem. Z zanesljivo zmago 
je bil okronan z naslovom svetovnega 
prvaka ter tako na najlepši možni način 
zaključil kariero.  

Jasmin Bečirović se lahko pohvali s šte-
vilnimi naslovi, med največje uspehe pa 
prišteva 12 naslovov slovenskega prva-
ka (muay thai, low kick, K-1 in full con-
tact), leta 2004 pa je postal evropski 
amaterski prvak ter na svetovnem pr-
venstvu zasedel 2. mesto, kar je leto ka-
sneje nadgradil še z bronom. V verzi-
ji kombat league je leta 2006 osvojil na-
slov svetovnega profesionalnega prva-
ka, na turnirjih Alpsarena se lahko po-
hvali s 1. in 2. mestom, zmag na presti-
žnih posamičnih dvobojih pa že skoraj 
ne šteje več. V letu 2018 je Jasmin Beči-
rovič svojo bogato športno pot nadgra-
dil najprej z naslovom italijanskega pro-
fesionalnega prvaka, zatem pa osvojil še 
naslov svetovnega prvaka v K1 po ver-
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DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2018:

NIK PLETIKOS
(JAHTNI KLUB PORTOROŽ)

JADRANJE/ LASER RADIAL
1. mesto EP, La Rochelle/Francija

Nik Pletikos je na evropskem prvenstvu 
neolimpijskega jadralskega razreda laser 
radial porazil vso konkurenco ter drugič 
v karieri postal evropski prvak. Na evrop-
skem prvenstvu razredov laser v franco-
skem La Rochelle si je med 312 jadralci in 
jadralkami zagotovil zmago že dan pred 
koncem tekmovanj.

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2018:

BRANKO BRČIN
(JADRALNI KLUB PIRAT)

JADRANJE/ MELGES 32
1. mesto World Cup Melges 32 Ranking
1. mesto SP, Cagliari/Italija
JADRANJE/ J70
1. mesto EP, Vigo/Španija
8. mesto SP, Marblehead/ZDA
JADRANJE/ MAXI
3. mesto SP, Porto Cervo/Italija

Branko Brčin v ključni vlogi taktika že vr-
sto let dosega izjemne rezultate v raz-
ličnih jadralnih razredih večjih jadrnic, 
predvsem Melges in J70, na katerih tek-
muje veliko najboljših jadralcev iz cele-
ga sveta.
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JADRANJE/ RC44
1. mesto SP, Cascais/Portugalska (Te-
am Nika)
2. mesto Svetovna serija RC44 skupni 
seštevek

Ekipa “Team Nika” je edina posadka v 
11-letni zgodovini razreda RC44, ki jim 
je uspelo trikrat osvojiti naslov svetov-
nih prvakov! Septembra jim je to uspe-
lo v portugalskem Cascaisu, v elitni 

druščini, “moškem spopadu” 9 ekip, v 
močnih vetrovih, po srditi borbi s po-
sadko Ceeref, s suvereno zmago v za-
dnjem, 12. plovu. Slovenski del ekipe, 
ki je na palubi jadrnice (sicer Ruskega 
lastnika) že odkar se je ekipa ustanovila 
leta 2011, je edini del 8-članske posad-
ke, ki je doprinesel k vsem trem zmago-
slavjem. Ostali člani so se večkrat me-
njali. Jadralsko in tehnično znanje, izku-
šnje, borbenost, pa tudi pripadnost in 
tovarištvo so odlike naših fantov, ki Ru-
skega podjetnika – lastnika ekipe “Ni-
ka” prepričujejo, da jim zaupa in jih uvr-
šča v ekipo. 
Tomaž, Mitja, Iztok in Toš so tako zma-
govalne trenutke v zadnjih letih deli-
li s svetovnimi legendami kot so Rus-
sell Coutts, Dean Barker, Terry Hutchin-
son in drugi. Popolno zmagoslavje se 
je ekipi izmuznilo zadnji dan serije re-
gat, ko so z nesrečnim dnem izgubili 
skupno sezonsko zmago. A tudi 2.me-
sto je rezultat, ki v družbi takšnih ekip 
in imen svetovnega jadranja pomeni 
zmago in visoko kvaliteto in sloves Slo-
venskega jadranja! 

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2018:

»TEAM NIKA”
RC44 SAILING TEAM
 
TOMAŽ ČOPI (JADRALNI KLUB PIRAT)
MITJA MARGON, IZTOK KNAFELC,  
TOŠ SKRT GOLJA (ŠPORTNO DRUŠTVO GOSAILING)
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JADRANJE/ TP52
1. mesto SP, Cascais/Portugalska

žila dveh regat na Gardskem jezeru (Cento 
miglia, Trofeo Gorla) z jadrnico Flying star. 
Zgoraj omenjene jadrnice (TP52, RC44, 
Melges20, Etchells) so vse na seznamu 
uradnih tekmovalnih razredov mednaro-
dne svetovne federacije WORLD SAILING, 
medtem ko niti ena (do sedaj!) ni na se-
znamu tekmovalnih razredov OKS. Naj 
omenimo, da tekmovalni razred v svetov-

nem merilu (tp52 yacht class) obstaja že 
od leta 2005 in da se v tem razredu tudi 
redno prirejajo svetovna prvenstva na naj-
višjem nivoju. Lara je verjetno prva tekmo-
valka v razredu TP52 na vrhunskem nivoju, 
ki je dosegla enega najvidnejših jadralskih 
dosežkov leta 2018 v državnem in svetov-
nem merilu.

Letošnje jadralsko leto je bilo za Laro Polj-
šak zelo uspešno. Postala je članica ameri-
ške posadke Quantum Racing. Tekmova-
nje na elitni jadrnici TP52 ji je odprlo vra-
ta v druge tekmovalne razrede kot so Mel-
ges20, Etchells in RC 44. Za pokal 52 super 
series velja, da se sestoji iz trenutno vodil-
ne enotrupne inshore flote, katero tvori-
jo mednarodne posadke z najboljšimi ja-
dralci sveta. V letu 2018 so v posadkah ja-
dralci iz 20-ih držav, med njimi pa je tu-
di Lara Poljšak kot edina Slovenka in obe-
nem najmlajša jadralka v celotni floti, z na-
zivom svetovne prvakinje in overall zma-
govalke 52 super series leta 2018. Po za-
ključku regat razreda TP52, se je Lara me-
seca septembra udeležila tudi SP Melges 
20, kjer je s posadko Nika dosegla 5. me-
sto absolutno. Udeležila se je tudi zaključ-
ne regate 2018 razreda RC44 v Cascaisu 
na Portugalskem, v zimskem obdobju pa 
jo čakajo še tri regate z jadrnicami Etchells 
na Floridi. Meseca septembra se je udele-

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2018:

LARA POLJŠAK
(JAHTNI KLUB PORTOROŽ)

JADRANJE/ SEASCAPE 18
1. mesto EP, Portorož/Slovenija

Krstna izvedba prvenstva starega konti-
nenta v enem najhitreje rastočih jadral-
nih razredov v Evropi, ki se tudi pri nas 
proizvaja, je bilo zaupano Portorožu in 
izkušenemu društvu Go Sailing.
Mitja, Urška in Sara se občasno skupaj 
udeležujejo regat razreda Seascape 18 
že tretjo sezono. V letu 2017 so prese-
netljivo osvojili naslov državnih prva-
kov. V letu 2018 so sicer skupaj nasto-
pili na manj regatah, a se za prvenstvo 

dobro pripravili in s konstantnim jadra-
njem v vseh vetrovnih pogojih ugnali 
mednarodno konkurenco 34 posadk iz 
kar 9 držav. Mitjeve dolgoletne izkušnje 
z regatnih polj celega sveta, poznavanje 
domačega Zaliva ter brezhibno delova-
nje ženskega dela posadke so bili zma-
govita formula, kateri niso bili kos niti 
dolgoletni izkušeni udeleženci serij re-
gat Seascape 18, celo udeleženci Olim-
pijskih iger. 

DOSEŽEK V NEOLIMPIJSKI ŠPORTNI DISCIPLINI 2018:

MITJA MARGON, URŠKA  
MARGON, SARA MARGON 
(ŠPORTNO DRUŠTVO GOSAILING)
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OBETAVNI MLADI ŠPORTNIK 2018:

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PERSPEKTIVNEGA RAZREDA:

LIN PLETIKOS 
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/ LASER RADIAL
8. mesto ml. čl. SP, Bastad/Švedska

ROK VERDERBER 
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/ 29er
8. mesto ml. SP, Hong Kong/Kitajska

KLEMEN SEMELBAUER 
(Jahtni klub Portorož)

JADRANJE/ 29er
8. mesto ml. SP, Hong Kong/Kitajska

MARCEL PRIMOŽIČ 
(Plavalni klub Biser Piran)

PLAVANJE/ 200m PROSTO
13. mesto ml. EP, Helsinki/Finska
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ŽIGA AHČAN
(Športni klub Flip Piran)
GIMNASTIKA/ VELIKA PROŽNA PONJAVA
4. mesto ml. DP, Murska Sobota

LEONARD PEGAN
(Košarkarski klub Portorož)
KOŠARKA 3 NA 3
3. mesto ml. čl. DP, Ljubljana
KOŠARKA
6. mesto čl. DP 2.SKL tekmovalna  
sezona 2017/2018

MAJ BRLEK
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 50m PROSTO
8. mesto kad. DP, Koper

SANDRA LIPOVEC
(Jadralni klub Pirat)
JADRANJE/ LASER RADIAL
20. mesto ml. EP, Balaton/Madžarska
1. mesto čl. DP, Koper

MATIC TURK
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 50m PROSTO
11. mesto kad. MT, Maribor

TINE PETRIČ
(Košarkarski klub Portorož)
KOŠARKA 3 NA 3
3. mesto ml. čl. DP, Ljubljana

ELI FILIPČIČ
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 50m PROSTO
2. mesto kad. DP, Koper

JAŠA BENČIČ
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 100m PRSNO
3. mesto kad. DP, Koper

OBETAVNI MLADI  

ŠPORTNIK 2018:

KATEGORIZIRANI  

ŠPORTNIKI 

MLADINSKEGA  

RAZREDA:
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ALEX GUZEJ
(Boks klub Portorož)
BOKS DO 56 KG/ ČLANI
2. mesto MT Mustafa Hajrulahović, 
Sarajevo/BIH
3. mesto MT BIH Cup, Bijeljina/BIH
2. mesto MT Zlata rokavica, Niš/Srbija  
5. mesto MT Thailand Open, Bangkok/
Tajska
tri zmage v Slovenski boksarski ligi
dve zmagi na revijalnih tekmah v Italiji

PATRIK REMIŠTAR
(Boks klub Portorož)
BOKS DO 35 KG/ ML. DEČKI
zmaga na tekmi Slovenija:Srbija, 
Lazarevac/Srbija
zmaga na Alpe Adria Cup, Poreč/Hrvaška
zmaga na 2. pokalu Medilip Sankaku, 
Celje
dve zmagi v Slovenski boksarski ligi

TAŠA VIŽMAN
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 50m PROSTO
12. mesto kad. MT, Maribor

VAL BENČIČ
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 100m PRSNO/
ZIMSKO IN LETNO/ ML. DEČKI

 MAJ GAJSER
(Ribiško društvo Oradela)
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/ LOV S 
PALICO IZ ČOLNA
1. mesto st. ml. DP, Strunjan

MLADEN RAILIĆ
(Društvo za borilne veščine Piran)
KARATE/ ŠPORTNE BORBE DO 67 KG/ 
ČLANI

ROY KRUMPAK
(Plavalni klub Biser Piran)
PLAVANJE/ 50m HRBTNO
12. mesto kad. MT, Maribor

DRŽAVNI PRVAK  

V OLIMPIJSKI ŠPORTNI 

DISCIPLINI 2018:
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SIMON OBLAK
(Ribiško in potapljaško društvo 
Piran)
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/ LOV S 
PALICO IZ ČOLNA, LOV Z OBALE/ ČLANI

JAN KRAJCAR
(Ribiško društvo Solinar Strunjan)
ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU/ LOV Z 
ROKO IZ ČOLNA/ ČLANI

DUŠAN KRAJNIK
(Ribiško in potapljaško društvo 
Piran)
POTAPLJANJE/ PODVODNI LOV/ ČLANI

TEJA MRAK
(Gimnazija, elektro in pomorska šola 
Piran)
ŠPORTNA GIMNASTIKA, AKROBATIKA/ 
DIJAKINJE

DRŽAVNI PRVAK  

V NEOLIMPIJSKI  

ŠPORTNI DISCIPLINI 

2018:

TADEJ ČERNOGA
(Boks klub Portorož)
BOKS DO 60 KG/ ČLANI
1. mesto MT Mustafa Hajrulahović, 
Sarajevo/BIH
1. mesto MT BIH Cup, Bijeljina/BIH
1. mesto Slovenija Open, Podčetrtek
2. mesto MT Zlata rokavica, Niš/Srbija
5. mesto MT Thailand Open, Bangkok/
Tajska 
najboljši tuji boksar na MT "Puljski 
velikani ringa", Pulj/Hrvaška 
najboljši boksar na Boksarski reviji 
Monfalcone/Italija
dve zmagi v Slovenski boksarski ligi

DRŽAVNI PRVAK  

V OLIMPIJSKI ŠPORTNI 

DISCIPLINI 2018:

Legenda:
OI. . . . . . . . Olimpijske igre
SP. . . . . . . . svetovno prvenstvo
EP. . . . . . . . evropsko prvenstvo
MT. . . . . . . mednarodno tekmovanje
DP . . . . . . . državno prvenstvo
OP . . . . . . . odprto prvenstvo
PP  . . . . . . . pokalno prvenstvo
MPP  . . . . . mala prožna ponjava
VPP  . . . . . . velika prožna ponjava
DOL  . . . . . državna odbojkarska liga
SKL  . . . . . . slovenska košarkarska liga
MEVZA  . .Middle European Volley Zonal As-

sociation
WFMC  . . . World Fightsport and Martial Arts 

Council
čl.   . . . . . . . člansko
ml. čl. . . . . mlajši člani/članice
st. ml.  . . . . starejši mladinci/mladinke
ml. . . . . . . . mladinsko
kad. . . . . . . kadetsko
ml. kad.  . .mlajši kadeti/kadetinje
posam.  . .posamezno
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ODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK V OBČINI PIRAN 2018:

NOMINACIJE:
• PORTOROŽ CUP 2018 DINGHY 12' (Jahtni klub Portorož)
• SEASCAPE 18 EVROPSKO PRVENSTVO (Športno društvo GoSAILING)
• VELIKONOČNA REGATA 2018 (Jadralni klub Pirat)
• RC44 PORTOROŽ CUP (Športno društvo GoSAILING)
• VZAJEMNA OPEN PORTOROŽ 2018 (Volley klub Portorož)

VELIKONOČNA REGATA 2018
(JADRALNI KLUB PIRAT)

Gre za najpomembnejšo regato za op-
timiste v tem delu Evrope ter za najšte-
vilčnejšo regato v Sloveniji, na njej jadra 
več kot 500 mladih jadralcev iz tudi do 
petnajstih držav. Velik obisk jadralcev, 
njihovih trenerjev in staršev je pripomo-
gel tudi k še živahnejšemu turističnemu 
utripu Portoroža.
V 26-ih letih se je portoroška Velikonoč-
na regata uveljavila kot najpomembnej-
ša regata za razred optimist v tem delu 
Evrope, že vrsto let pa slovi tudi kot naj-
številčnejša regata v Sloveniji. Vsako leto 

se je udeleži veliko število mladih tek-
movalcev v starosti od 7 do 15 let. Lani 
jih je prišlo več kot 500 iz štirinajstih dr-
žav, največ iz Nemčije in Avstrije, saj za ti 
dve državi Velikonočna regata predsta-
vlja izbirno regato za izbor reprezentan-
ce, prihajajo tudi iz sosednjih Italije, Hr-
vaške in Madžarske ter iz Slovaške, Če-
ške, Turčije, Malte, včasih pa tudi iz Azer-
bajdžana, Ukrajine, Moldavije in Latvije.
Takšen obseg regate je za nas velik lo-
gističen zalogaj, saj jo ves čas pripravlja 
enako velika ekipa, tako na kopnem kot 

na vodi z več kot 50 prostovoljci. Izje-
mno smo navdušeni tudi nad številom 
udeleženih držav, jadralci prihajajo kar iz 
14, med njimi tudi nekaterih za nas mor-
da nekoliko bolj eksotičnih, kot so Mol-
davija, Latvija, Ukrajina in Azerbajdžan 
in očitno postajamo zanimivi tudi za šir-
ši prostor. Zelo smo veseli, da vse tesne-
je sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo 
– vključuje se krajevna skupnost, Hoteli 
Bernardin, Turistično združenje Portorož, 
lokalni gostinci in ostali, neprecenljiva je 
tudi podpora Občine Piran. Kot kaže se 
tudi okolica vse bolj zaveda, da je takšen 
športni dogodek koristen za vse strani.
Velikonočna regata pa ni le pomemben 
športni dogodek, temveč v prazničnih 
velikonočnih dneh predstavlja tudi pri-
jetno turistično popestritev dogajanja v 
Portorožu, turističnim delavcem, ki več 
kot 500 mladim, njihovim staršem in tre-
nerjem nudijo namestitev in gostinske 
usluge, pa tudi lep začetek nove sezone. 
V celotno organizacijo tako številčne re-
gate, katere priprava se začne že mese-
ce prej, je vključenih več kot 50 članov 
JK Pirat. Ocenjujemo, da je trenutno v 
Portorožu zaradi naše regate približno 
tisoč ljudi, ki skupaj ustvarijo približno 
pet tisoč nočitev.
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RC44 PORTOROŽ CUP
(ŠPORTNO DRUŠTVO GOSAILING)

VZAJEMNA OPEN  
PORTOROŽ 2018
(VOLLEY KLUB PORTOROŽ)

Druga (od petih) etapa toura razreda 
RC44 se je po 9 letih ponovno zgodila 
v Portorožu. Ob odlični organizaciji, vr-
hunski medijski pokritosti tako dogod-

Portorož je bil avgusta 2018 tretjič zapo-
red prizorišče atraktivnega turnirja od-
bojke na mivki Vzajemna Open Portorož 
2018. Mednarodni turnir v organizaciji 
Volley kluba Portorož v sodelovanju z Od-
bojkarsko zvezo Slovenije, je potekal pod 

ka kot tudi kraja, so bili vtisi tekmovalcev 
ter ostalih udeležencev oddani v prese-
žnikih.  Udeleženci oz. sodelujoči so sve-
tovno znana imena in celo največje le-

okriljem Srednjeevropske odbojkarske fe-
deracije MEVZA. Na treh igriščih Central-
ne plaže Portorož in enem Marine Porto-
rož se je, za spremembo od preteklih let, 
v glavnem delu turnirja pomerilo 28 dvo-
jic v ženski in 28 dvojic v moški konkuren-

gende svetovnega jadranja, lastniki ja-
drnic (krmarji) pa uspešni poslovneži in 
bogati jadralski navdušenci, ki so se nav-
duševali nad našim gostoljubjem ter ni-
vojem organizacije. Tudi veliko spremlje-
valnega osebja, gostov ter povabljencev 
je delilo podobno mnenje. Skoraj tri-te-
densko gostovanje tehničnih ekip ter 
celotedensko dogajanje v Marini Porto-
rož ter Piranskem zalivu, je kraju prine-
slo globalno gledanost in medijsko po-
kritost ter konkretne prihodke v blagaj-
ne ponudnikov turističnih in drugih sto-
ritev. Nacionalna televizija je dogodku 
namenila posebno, 30-minutno repor-
tažo v »prime« terminu.

ci. Na turnirju so se skupaj z odbojkarji na 
mivki iz Slovaške, Češke, Avstrije, Madžar-
ske, Hrvaške in Italije pomerile tudi naj-
boljše slovenske dvojice. Z mednarodnim 
turnirjem Vzajemna Open Portorož 2018 
smo v Portorožu dosegli nov mejnik, saj 
smo format turnirja prilagodili svetovni 
seriji. Ljubitelji odbojke na mivki so si lah-
ko v treh dneh ogledali vrhunsko odboj-
ko na mivki, predvsem pa zmago sloven-
skih dvojic Tjaše Jančar in Tjaše otnik v 
ženski in Nejca Zemljaka ter Jana Poker-
šnika v moški kategoriji. Zahvala organi-
zatorjev gre tudi tokrat prostovoljcem in 
podpornikom, ki so se vključili v pripravo 
turnirja. Posebna zahvala gre Vzajemni, ki 
naš projekt podpira že tri leta, Občini Pi-
ran, Casinoju Portorož, Marini Portorož, 
Okolju Piran, Sberbanki, Luki Koper, pod-
jetjema E-net in GDA d.o.o ter vsem pod-
pornikom, ki verjamejo v naše delo.

ODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK V OBČINI PIRAN 2018:

ODMEVNEJŠI ŠPORTNI DOGODEK V OBČINI PIRAN 2018:
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MARCEL PRIMOŽIČ
(PLAVALNI KLUB BISER PIRAN)

Marcel je julija 2018 tekmoval na evrop-
skem mladinskem prvenstvu v plavanju, 
ki je bilo v Helsinkih na Finskem. Naj-
boljšo uvrstitev je dosegel v disciplini 
200m prosto. V dopoldanskih predtek-
movanjih je odplaval nov mladinski re-
kord in se je s časom 1:50,62 kot deve-
ti uvrstil v popoldanski polfinale. V pol-
finalu je mladinski rekord izboljšal še za 
9 stotink, kar pa je zadostovalo za konč-
no 13.mesto.
Marcel se je leta 2015 uvrstil v kadetsko 
plavalno reprezentanco Slovenije, leto 
dni kasneje je v Ravnah na državnem pr-
venstvu popravil 39 let star kadetski re-
kord v disciplini 200m prosto, ki je do ta-

krat bil v lasti Boruta Petriča. Naslednje 
leto je prvič odplaval normo za mladin-
sko Evropsko prvenstvo v plavanju, ki je 
bilo v Izraelu julija 2017. Na tem prven-
stvu je dosegel najboljšo uvrstitev v di-
sciplini 400m prosto in sicer zasedel je 
12.mesto. Odplavan rezultat v disciplini 
400m prosto je zadostoval tudi za uvrsti-
tev na svetovno prvenstvo istega leta, ki 
je bilo v ZDA. Najboljša uvrstitev, ki jo je 
dosegel v ZDA je bila 19. mesto v disci-
plini 200m prosto. Marcel je tako trenu-
tno lastnik treh slovenskih rekordov v di-
sciplini 200m prosto in sicer kadetski re-
kord v 50m bazenih in pa mladinski re-
kord tako v 25m kot tudi v 50m bazenih. 

Na državnih prvenstvih redno osvaja ko-
lajne v prostem in delfinovem slogu, la-
ni  2018, ko je bilo državno prvenstvo v 
Kopru je osvojil 12 kolajn v mladinski in 
članski konkurenci. Trenutno se naha-
ja v Južno Afriški Republiki, kjer je na vi-
šinskih pripravah slovenske plavalne re-
prezentance.

PLAVANJE/ 200m PROSTO
13. mesto ml. EP, Helsinki/Finska
1. mesto st. ml. DP, Kranj 

POSEBNO PRIZNANJE 2018:



Športnik Občine Piran 2017  I  Lo sportivo del Comune di Pirano 2017

15

ROKOMETNI KLUB  
PIRAN

V letošnji tekmovalni sezoni 2017/2018 
so piranske rokometašice letnik 2004 in 
mlajše osvojile 3. mesto v Sloveniji. Boljša 
od njih sta bila le RK Olimpija in RK Krim 
Mercator, oba »velika« kluba iz Ljubljane, 
kar postavlja Občino Piran, ki je bila že od 
nekdaj rokometna občina, ob bok najve-
čjim rokometnim klubom. V lige končni-
ce finala državnega prvenstva so Piran-
čanke odigrale tekmo zadnjega kroga na 
gostovanju pri RK Olimpija, pri ekipi brez 
poraza v tekoči tekmovalni sezoni. Piran-
čanke so bile v igri, da ekipi Olimpije za-
dajo prvi letošnji poraz. Po vodstvu v pr-

vem polčasu z 10:11 so Pirančanke ne-
koliko slabše pričele drugi polčas, ven-
dar so dokazale, da v Halo Tivoli niso pri-
šle z dvignjeno belo zastavo. Tako so v 
drugi polovici drugega polčasa ponov-
no izenačile na 22:22, vendar z  nekaj na-
pakami omogočile Ljubljančankam po-
novno vodstvo in po težkem boju se je 
tekma končala z rezultatom 25:23. Tako 
so Piranske rokometašice ne glede na iz-
id te tekme, okrog vratu prejele bronasto 
medaljo in pokal za doseženo 3. mesto v 
Sloveniji 2017/2018. Za las se je izmuzni-
la medalja eno leto mlajši generaciji, ki 
je po 24 odigranih tekmah zabeležila 17 
zmag, en neodločen izid in šest porazov, 
na koncu pa pristala na nehvaležnem 4. 
mestu v Sloveniji. Blizu podobnim uspe-
hom so bile ostale klubske selekcije, tako 
da je RK Piran zasedel 8. mesto na skupni 
lestvici mlajših kategorij v Sloveniji za se-
zono 2017/2018. Lepa  nagrada za trud 
trenerjev in vztrajnost deklet, ki zavze-
to in redno trenirajo, uspešno razporeja-
jo svoj čas med treninge, učenje in dru-
ženje z vrstniki, nabirajo športne in ži-
vljenjske izkušnje ter se naučijo spreje-
mati zmage in poraze. Tradicija rokome-
ta v občini Piran se nadaljuje.

ROKOMET
3. mesto ml. kad. DP tekmovalna sezona 2017/2018
1. mesto ml. kad. MT Koper Cup, Koper/Slovenija
1. mesto ml. kad. MT, Rače/Slovenija
Igralke: Ajda Bajc, Iris Bažec, Iva Delfar, Sara Frankovič, Kristina 
Gortan, Eneja Kantar Božič, Laura Lončar, Tamara Lukič, Špela Marinac, 
Lana Pečar, Mateja Plejnšek, Sara Rajh, Tina Rajh, Nika Vuk.

POSEBNO PRIZNANJE 2018:
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TWIRLING IN MAŽORETNI  
KLUB LUCIJA

Twirling in mažoretni klub Lucija klub je 
bil ustanovljen zaradi želje po znanju, na-
predku in toplemu prijateljstvu ter nepre-
trganih vezeh, ki jih gradi ljubezen do twir-
linga. Sestavljajo ga članice, ki se že skoraj 
dve desetletji ukvarjajo s twirling - mažo-
retno dejavnostjo in so tekmovale tako na 
evropskih kot svetovnih tleh. Klub deluje 
pod budnim očesom predsednice Helene 
Štebljaj in strokovnega vodstva; Ivane Ja-
ne Potočnik, Urške Lazar in Anje Radovac. 
Tekmovalke se vsako leto uspešno udele-
žijo tekmovalne sezone, ki je sestavljena iz 
5-ih tekmovanj. V tekmovalni sezoni 2018 
so članice kluba v mažoretni skupinski di-
sciplini osvojile naziv državnih prvakinj v 
pom-pom kategoriji, ki je sestavljena iz 
dveh nastopov: figurative in parade. V twir-
ling skupinski disciplini pa so osvojile naziv 
državnih podprvakinj in sicer v starostni 
kategoriji kadet, s koreografijo Spiderman. 
V sezoni so dosegle še ostale uspešne in-
dividualne rezultate; v solo programih so 
srebrno odličje prejele: Tara Torej, Ula Levac 
Stančič, Teira Rupena, Leyla Eminović, Maja 
Maraž, bron pa: Gaja Novaković in Sara Ze-
lič Čendak. V prostih programih sta srebrno 
odličje dosegli plesni par: Aneja Jekić in Sa-
ra Zelić Čendak, bron v samostojnem na-
stopu: Anja Radovac in Aneja Jekić.

POM POM SKUPINA
1. mesto kad. DP, Nova vas
TWIRLING/ NIŽJI NIVO
2. mesto kad. DP, Kranj
Igralke: Zala Brdar, Sara Margon, Tara Torej, Ula Levac Stančič,  
Teira Rupena, Aneja Jekić, Gaja Novaković, Sara Zelič Čendak,  
Maja Maraž, Leyla Eminović, Gaja Zelič Čendak.

POSEBNO PRIZNANJE 2018:
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ALJAŽ LAVRIČ
(ŠPORTNI KLUB FLIP PIRAN)

Aljaž Lavrič je član Športnega kluba 
Flip Piran 17 let in ŠK FlipCapris dve le-
ti. Tekmuje v več disciplinah pod okri-
ljem Gimnastične zveze Slovenije: špor-
tna gimnastika, akrobatika, skoki z ma-
le prožne ponjave, skoki na veliki pro-
žni ponjavi, teamgym. Kot vaditelj pri-
pravnik vodi tudi mlajše skupine otrok. 
Sodeluje v selekciji kluba in zastopa 
klub in Gimnastično zvezo Slovenije na 
najpomembnejših prireditvah Svetov-
ne in Evropske gimnastične zveze. V le-
tošnjem letu se bo udeležil Svetovne 
gymnaestrade v Dornbirnu. V letu 2018 
je na tekmah večkrat stal na stopničkah 
na državnih prvenstvih: ekipno je do-
segel 1. mesto v teamgymu in v skokih 
na VPP, 2. mesto v akrobatiki, 3. mesto v 
skokih z MPP. V vseh teh disciplinah je 
večkrat stal na stopničkah tudi kot po-
sameznik.

GIMNASTIKA/ SKOKI Z MPP
3. mesto čl. DP ekipno
4. mesto čl. DP posam.
3. mesto čl. OP ekipno
6. mesto čl. OP posam.
7. mesto čl. PP posam.
GIMNASTIKA/ SKOKI NA VPP
11. mesto čl. OP posam.
1. mesto čl. OP ekipno
4. mesto čl. OP posam.
3. mesto čl. PP posam.
AKROBATIKA
1. mesto DP Teamgym ekipno
2. mesto OP Teamgym ekipno
2. mesto čl. DP ekipno
4. mesto čl. DP posam.

POSEBNO PRIZNANJE 2018:
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DIJAŠKA VESLAŠKA EKIPA POMORSKE ŠOLE
(GEPŠ PIRAN - ENOTA ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PORTOROŽ)

Organizirano treniranje in sodelovanje 
naših dijakov na mednarodnih regatah v 
veslanju s kuterji in drugimi šolskimi čol-
ni nemoteno poteka že sedemindvajset 
let. V teh letih smo se udeležili 87 med-
narodnih veslaških regat v Italiji, Nemči-
ji, Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem in v do-
movini.  
Kuter je vrsta čolna trgovskih in voj-
nih mornaric, ki se danes najpogoste-
je uporablja za šolanje pomorskih ka-
drov. Med tekmovanjem posadko sesta-
vlja deset veslačev in krmar. Z nakupom 

dveh novih kuterjev od 1999 leta z na-
šo fakulteto redno organiziramo med-
narodno veslaško tekmovanje v kuterjih 
v Portorožu, ki se ga v  povprečju ude-
ležuje okoli dvajset moških in ženskih 
ekip iz štirih držav. Izbor v šolsko vesla-
ško ekipo šole pogojujejo veselje do ve-
slanja, vztrajnost, fizična in psihična  pri-
pravljenost, dobri odnosi med člani eki-
pe ter seveda volja in želja po dokazova-
nju in uspehu. Dijaki trenirajo od pone-
deljka do četrtka ob primernih vremen-
skih pogojih po končanem rednem po-

uku. Če je na šoli dovolj zainteresiranih 
deklet, na regatah občasno veslamo tu-
di z ekipo naših dijakinj. V letošnjem šol-
skem letu 2018/2019 smo sodelovali na 
dveh mednarodnih regatah: 20. oktobra 
2018 na prvi regati v Molfetti v Južni Ita-
liji (TROFEO DEL SOLE memorial “MARTA 
VENEZIANO”) ter 10. novembra 2018 na 
20. mednarodnem veslaškem tekmova-
nju s kuterji v Portorožu. Na obeh rega-
tah so dijaki naše šole s srčnostjo, ener-
gijo, vztrajnostjo in taktiko osvojili odlič-
no prvo mesto. 

VESLANJE S KUTERJI/ DIJAKI
1. mesto MT, Portorož/Slovenija
1. mesto MT Trofeo del sole memorial “Marta Veneziano”, Molfetta/Italija
Ekipo sestavljajo: Jere Jernej Rakovič, Husein Tahirović, Matic Lapaj-
ne, Max Koncilja, Stefan Jakovljević, Luka Janeš, Nino Žavski, Alen Po-
dunavac Bric, Aljaž Terkaj, Luka Hrovatin, Lan Krivina, Žiga Zidar, Nik 
Skukan, Filip Radonić, Erik Kozlovič, Žan Žak ter krmar Patrik Šime Olič. 
Mentor ekipe: kap. Rok Sorta, učitelj pomorskih strokovnih predmetov

POSEBNO PRIZNANJE 2018:
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ZASLUŽNI ŠPORTNI DELAVEC:

DANILO VLADIMIR SERGAŠ
(MATIČNI KLUB NK PORTOROŽ-PIRAN)

»Moj matični klub je Nogometni klub Pi-
ran, kjer sem začel trenirati jeseni 1971. 
Takrat so v klubih obstajale le tri selekci-
je: pionirji, mladinci in člani. Zanimivo pa 
je, da sem v sezoni 1974/75 branil za vse 
tri ekipe. Kot član NK Piran sem bil vpo-
klican v pionirsko reprezentanco Slove-
nije. Leta 1975 sem prestopil v NK Izo-
lo, kjer sem do leta 1986 branil v 1. slo-
venski ligi in bil tudi član slovenske mla-
dinske reprezentance. Po poškodbi in za-
poslitvi v podjetju Casino Portorož, sem 
se leta 1989 spet aktiviral in kot kapetan 

pripomogel, da se je NK Piran pod vod-
stvom trenerja Marjana Kovačiča spet vr-
nil v 2. slovensko nogometno ligo.
Po končani aktivni karieri sem se odlo-
čil, da bom v nogometu deloval kot tre-
ner. Začel sem v mlajših kategorijah kot 
trener vratarjev, nato pa treniral člane; v 
3. slovenski ligi: NK Ankaran, MNK Izo-
la, Avtoplus Korte, v 2. slovenski ligi: NK 
Solinar Piran, NK Jadran Hrpelje Kozina, 
NK Tabor Sežana, NK Goriške opekarne 
Renče, v 1. slovenski ligi pa NK Izolo, NK 
Koper in NK Tabor Sežana. Deloval sem 

in še vedno delujem v NK Buje ter v Tr-
stu. Vmes sem v prvi in drugi ligi treni-
ral mladince NK Pirana ter Izole. Od leta 
2001 sem aktiven tudi v nogometnih re-
prezentancah Slovenije kot trener vratar-
jev. V Sloveniji sem edini trener, kateri je 
deloval v vseh reprezentancah od U-15, 
U-16, U-17, U-18, U-19, U-20, U-21 ter v 
A reprezentanci. Na področju bivše drža-
ve sem edini trener, ki je prisoten prav v 
vseh reprezentancah, podoben primer v 
Evropi ni znan. Trenutno delujem v mo-
ški reprezentanci U-21 in v ženski A re-
prezentanci. V letih 2001-2004 sem bil 
selektor amaterske reprezentance Slo-
venije, do leta 2014 tudi reprezentance 
MNZ Koper. Aktiven sem v organih dru-
štva nogometnih trenerjev MNZ Koper 
in Nogometne zveze Slovenije. V pro-
stem času se ukvarjam z oljkarstvom in 
vinogradništvom ter se udeležujem do-
brodelnih nogometnih tekem. Poleg te-
ga sem za 133x darovano kri prejel naziv 
Vitez krvodajalstva. Sem nogometni tre-
ner s strokovnim nazivom Trener PRO.«



Izdal: Športni in mladinski center Piran
Oblikovanje in tisk: Studio Matris d.o.o.


