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Šport
KRATKE NOVICE
Nogomet
Poraz, remi, zmaga
Članska ekipa Lesc je v prvih treh kolih spomladanskega
dela šla od poraza preko remija in na koncu do zmage. V
uvodni tekmi spomladanskega kola so Leščani doma gostili
ekipo Brinje-Grosuplje in izgubili z rezultatom 1:2. V gosteh
pri ekipi Jezero Medvode so šli že stopničko višje in se
domov vrnili s točko. Končni rezultat je bil 1:1. Piko na i so
postavili v soboto, ko so doma presenetili do tega kola
vodilno ekipo Ivančna Gorica. Slednji so doživeli poraz z
1:0. Na vrhu 3. Lige center je Ilirija s 37 točkami. Leščani so
dvanajsti s 15 točkami. Prvoligaška ekipa U-15 je doživela tri
poraze, dva v gosteh, s Triglavom 4:0 in Interblockom s 3:0
ter doma z Domžalami z 0:3. Doma so se še razšli brez
zadetkov z ekipo Idrija Tolmin. Prva je Olimpija s 46 točkami. Leščani so na dvanajstem mestu z 11 točkami. Poglejmo
še selekciji kadetov in mladincev, kjer se rezultati obeh štejejo na eni lestvici. Oboji so drugi del začeli z zmago in
dvema porazoma. Mladinci so izgubili v gosteh z Elta Izolo
z 2:0 in Roltekom Dobom s 3:0. Doma so z 1:0 odpravili
Svobodo. Kadeti so izgubili z Izolo s 3:2 in Svobodo 2:0.
Boljši so bili od Doba z 1:0. Na skupni lestvici vodi Ilirija s
73 točkami. Leščani so osmi s 35 točkami.

Strelstvo
Regijsko prvenstvo in dopisna liga
V Ljubljani je potekalo regijsko prvenstvo z zračno puško.
Pobližje si poglejmo uvrstitve radovljiških strelcev po posameznih kategorijah: cicibani: 9. Tadej Fister, 18. Gaber
Kokalj; mlajši pionirji: 13. Mitja Mrak, 16. Ožbej Resman, 21.
Medej Ručigaj, ekipno so bili četrti; pionirji: 14. Žiga Jenko,
17. Lenart Prek, 19. Aljaž Jalen, ekipno so bili peti; kadeti: 5.
Patrick Fister, 12. Žan Bohinc, 14. Oskar Šubic, ekipno so bili
drugi; mladinci: 1. Vid Komar. Tu so še rezultati radovljiških
strelcev po 6. kolu dopisne lige: mlajši pionirji: 15. Madej
Ručigaj, 22. Ožbej Resman, 23. Mitja Mrak, 24. Luka Cenček, ekipno so osmi; pionirji: 14. Urban Mohorič, 21. Žiga
Jenko, 23. Aljaž Jalen, 24. Tine Albreht, ekipno so sedmi;
kadeti: 4. Patrick Fister, 8. Žan Bohinc, 11. Oskar Šubic, ekipno so tretji; članice: 6. Neža Turk.

Taekwon-do
Čzech open 2016
Člani Taekwon-do kluba Radovljica so se na Češkem v
Nymburku udeležili turnirja Czech open 2016, ITF-verzije.
Turnir je bil dobro obiskan, saj je nastopilo več kot 400 tekmovalcev iz Francije, Grčije, Nizozemske, Finske, Češke,
Slovaške, Poljske, Slovenije, Rusije, Latvije in Grenlandije.
Radovljičani se lahko pohvalijo s petimi medaljami. Lina
Buhaj je bila v kategoriji do 13 let v formah druga, Madej
Ručigaj v kategoriji do 13 let v formah tretji, Jurij Sitar, kategorija mladinci, v formah tretji, Jurij Sitar, kategorija mladinci, forme, je prav tako osvojil tretje mesto, Naja Zupan, kategorija mladinke, črni pas, 1. DAN, do 46 kg, je osvojila drugo mesto, prav tako tudi Denis Škufca, kategorija senior,
borbe do 64 kg.

Atletika
V Domžalah do medalj
V Domžalah je potekalo zimsko prvenstvo v atletiki v metih
za starejše mladince in pionirje. Radovljičani so imeli svoje
predstavnike v konkurenci pionirji/pionirke do 16 let. Patricia Šolar je zmagala v metu diska in metu kopja. Na najvišjo
stopničko je stopil tudi Žan Baškovč v metu diska. Ob tem
je bil tretji v metu kladiva. Nace Gosnik je bil tretji v metu
diska, Neža Fister pa je bila v isti disciplini četrta.

Veteransko atletsko prvenstvo
Pajkova dvakrat prva, enkrat tretja
V Bukarešti v Romuniji je potekalo Balkansko dvoransko
atletsko prvenstvo za veterane. Radovljiški klub je v okviru
veteranske reprezentance Slovenije več kot uspešno zastopala Lidija Pajk, ki je nastopila v kategoriji Ž40. Prva je bila
v teku na 1500 m (2:35,69) in na 1500 m (5:17,11). Oba časa
sta nov balkanski in državni rekord za kategorijo Ž40. V teku
na 400 m je bila s časom 1:08,29 tretja.

Rokomet
Neodločeno s Pomurjem
Radovljiški rokometaši so razveselili s še enim dobrim
rezultatom, saj so doma igrali neodločeno z ekipo Pomurja.
Manj uspešni so bili kolo pred tem, ko so na gostovanju v
Metliki izgubili z rezultatom 30:28.

Prvi državni naslov
Štirinajstletni Nace Koselj iz Lipnice pri Kropi si je v Kisovcu priskakal prvi državni naslov v
smučarskih skokih, v kategoriji do 15 let.
Matjaž Klemenc
Sedaj je Peter Prevc glavni
razlog, da se mladi vpisujejo
v skakalne klube. Kaj je bil
vzrok, da si ti »pristal« med
smučarskimi skakalci?
"Leta 2009, ko sem se vpisal med skakalce, sem pred
tem v Planici gledal polete
in se ogrel za smučarske
skoke. Še prej sem se navduševal za hokej in odbojko.
Hokej sem treniral na Bledu, odbojko pa v Lipnici. Na
koncu je tehtnica prevesila
na smučarske skoke."
Se spominjaš svojega prvega skoka s skakalnimi smučmi?
"Prve skoke smo opravili z
alpskimi smučmi. Krstni
skok s skakalnimi smučmi
sem opravil na 10-metrski
skakalnici v Tržiču."
Prvi uspeh?
"Na svoji prvi pravi tekmi, v
Žireh, v kategoriji do devet
let, sem osvojil sedmo mesto. Prvi večji uspeh sem
dosegel v Kranju, na regijskem tekmovanju, ko sem
osvojil tretje mesto."
Pred kratkim si postal državni prvak do 15 let. Kako si
sam videl to tekmo?
"Letošnje državno prvenstvo
je bilo na 50-metrski skakalnici v Kisovcu. Sam nisem
bil v vlogi favorita. Pred
državnim prvenstvom smo
imeli dve tekmi. Osvojil sem
drugo in četrto mesto. Na
tekmi v Kisovcu sem pričakoval stopničke. Dobro mi je
šlo že v prvi seriji, saj sem
bil vodilni. Pred drugo serijo

ni bilo pretirane nervoze.
Želel sem si, da ponovim
prvi skok, kar mi je na koncu uspelo."
Je to tvoj največji uspeh do
sedaj?
"Prav gotovo ga postavljam
na prvo mesto. Poleg tega
mi veliko pomeni tudi skupna zmaga v regijskem
pokalu, dve prvi mesti na
pokalu Cocta, zmaga na
Pokalu Tržiča ter zmaga na
Mednarodnem tednu smučarskih skokov v Kranju."
So te ti uspehi že pripeljali v
reprezentanco?
"Letos pozimi sem bil na
zboru reprezentance. V
okviru tega sem nastopil na
tekmi v Beljaku."
Si poleg Beljaka nastopil še
kje v tujini?
"V mlajših kategorijah smo
tekmovali v pokalu Alpe
Adria, tako da je bilo kar
nekaj tekem v Italiji in Avstriji. To sta edini dve državi,
v katerih sem tekmoval
izven Slovenije."
Tekmuješ tudi v višjih kategorijah?
"Tudi včasih. Te tekme pridejo prav. Dobim nove izkušnje, ob tem pa take tekme
še niso stresne, saj so pričakovanja manjša."
Vse večjo veljavo imajo tudi
skoki na plastiki. Ti bolj
ustreza plastika ali sneg?
"Smučarski skoki so zimski
šport, tako da so pri meni
tekme na snegu prvi izbor.
Na tekmah na plastiki je
prednost le ta, da so manjše

Nace Koselj
posledice ob morebitnem
padcu."
Kako izgledajo treningi?
"Od začetka treniram pri
Viktorju Jekovcu. Treninge
imamo štirikrat do petkrat
tedensko po uro in pol. Če ni
snega, imamo kondicijske
treninge. Če je sneg, smo
pozimi v Planici ali Beljaku."
Koliko znaša tvoja rekordna
znamka?
"Moja rekordna znamka
znaša 92,5 m. Prva želja je
preseči 100 m."
Te je kaj strah, ko sedeš na
zaletno "rampo"?
"V začetku je bil strah prisoten, z leti pa vedno manj in
manj."

Vsako leto je večja skakalnica. Je tu kaj problemov?
"Letos smo naredili preskok
iz 60- na 90-metrsko skakalnico. Pri meni je šel ta
preskok brez težav."
Kako usklajuješ šolo in skoke?
"Trudim se. Čim več za šolo
poizkušam narediti pred
treningom, kar ostane, postorim zvečer, ko se vrnem
domov."
Kaj si želiš v bližnji prihodnosti doseči kot smučarski
skakalec?
"V naslednji sezoni si želim
ponovno postati državni
prvak ter zmagati v skupnem seštevku pokala Cockta."

Spet na stara pota
Radovljiška košarka spet počasi, a zanesljivo stopa na stara pota. Počasi se bliža k cilju, ki se imenuje
članska ekipa.
Matjaž Klemenc
Starejši ljubitelji radovljiške
košarke se verjetno še dobro
spominjajo časov, ko je bila
tribuna v radovljiški osnovni šoli zapolnjena do zadnjega kotička. To so bili
časi, ko so radovljiški košarkarji igrali dobro člansko
košarko. In kar je najbolj
pomembno, praktično vsi
igralci so bili iz Radovljice
ali bližnje okolice. Že kar
nekaj sezon mineva, kar
smo v Radovljici zadnjič gledali člansko košarko. Koliko
časa bo še tako, je težko reči,
a premiki v to smer so vidni.
V sezoni 2015/2016 se je
radovljiška košarka spopadla s korenitimi spremembami. V sezono so stopili z

novim predsednikom Frenkom Podlipnikom, ki ljubiteljem igre med dvema
obročema ni neznan, saj je
svoj čas igral v Linhartovem
mestu. Klub si želi dvigniti
na vseh nivojih, tako na igrišču kot glede samega delovanja. Glavni cilj mora biti
stabilnost celotnega kolektiva in domača članska ekipa.
V letošnji sezoni tekmujejo
selekcije U-11, U-13, U-15,
U-17 in U-19. S tekmovanji
sta že zaključili selekciji
U-13 in U-19. Obe tekmujeta v 2. Slovenski ligi. Selekcija U-13 je dobro zapolnjena, saj je bilo za to sezono
registriranih 23 igralcev. Na
parket so stopili osemnajstkrat. Štirinajst tekem so
dobili in le štiri tekme izgu-

bili. V selekciji U-19 so le
trije »pravi« mladinci po
starosti. Da so lahko sploh
igrali, so preostanek zapolnili s selekcijo kadetov (U17). V štirinajstih tekmah so
štirikrat zmagali, a roko na
srce se kaj več od tako mlade ekipe niti ni pričakovalo.
Važno je, da so igrali in si
nabirali prepotrebne izkušnje. »Glavni cilj pred sezono je bil, da imajo kadeti še
eno dodatno tekmo na teden
– ob svoji kadetski tekmi še
mladinsko. Za kadete je bilo
to zelo pomembno. Problem bo sedaj za tiste mladince, ki bodo prestari v
naslednji sezoni za to kategorijo. Končna ocena za
U-19 je, da rezultat sploh ni
bil tako slab. U-13 bi šla lan-

sko sezono lahko v kvalifikacije za napredovanje, a sem
ocenil, da je bolje, da še
naprej igrajo na tem nivoju,
dosežejo več zmag in da jih
to vse skupaj še bolj motivira. Odločitev je bila pravilna
in cilj dosežen. V dobri konkurenci so dosegli štirinajst
zmag in štiri poraze. Za prihodnje leto razmišljamo, da
bi v tej kategoriji imeli dve
ekipi. S to potezo sedanji
selekciji U-11 želimo zagotoviti tekme,« je obe selekciji
ocenil trener Matija Stegnar.
Letos ne bo sezona samo v
znamenju rezultatov, saj
Košarkarski klub Radovljica
praznuje 60-letnico delovanja. O tem pa več v eni od
prihodnih številk.

