
10 Deželne novice, petek, 22. aprila 2016

Šport, zanimivosti

Naravne kompresijske nogavice
delujejo terapevtsko, preventivno

in preprečujejo nastanek krčnih žil.
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Marjana Ahačič

"Z namenom pridobivanja 
ustreznih znanj smo se člani 
Taekwon-Do kluba Radovlji-
ca to pomlad udeležili tretje-
ga Taekwon-Do seminarja v 
Dormundu, v Nemčiji. Vodil 
ga je irski mojster Michael 
Flaherty, VI. Seminarja se je 
udeležilo preko 60 udeležen-
cev iz Nemčije, Češke, Slove-
nije,Irske, Islandije in Nizo-
zemske," je v imenu kluba 
sporočil njegov predsednik 
Robert Guštin. "Vsebina 
seminarja je bila razdeljena 
na tri dele: tehnični seminar, 
borbeni seminar in seminar 
za črne pasove. Domov smo 
se vrnili polni novih izku-
šenj, pridobljenega znanja in 
motivacije za delo naprej."
Kot poudarjajo v klubu, je 
taekwon-Do je način življen-
ja, je sozvočje duha in telesa 
ter uči vljudnosti, poštenosti, 
vztrajnosti, samokontrole in 
spoštovanja. "Treningi so 
posvečeni vadbi tehnike, 
udarcev in veščine taek-
won-do-ja. Zelo pomemben 

del treningov taekwon-do-ja 
je vzgoja športnikov, kar terja 
od trenerjev neprestano 
izpopolnjevanje, v prvi vrsti 
znanja tehnike in teorije, pa 
tudi veščine vzgoje in peda-
gogike. Zato se člani in tre-
nerji kluba nenehno izobra-
žujemo ter obiskujemo 
seminarje doma in v tujini, 
saj smo le tako lahko kos raz-
voju športa. Izobraževanje 
vključuje učenje tehnik taek-
won-do-ja, spremljanje novo-
sti, pridobivanje trenerskih 
in pedagoških veščin, vse s 
ciljem, da v klubu zagotavlja-
mo izobražen in certificiran 
športno pedagoški kader. Na 
ta način zagotavljamo kako-
vostno delo in čim boljše 
možnosti ter izhodišča, tako 
za tekmovalce kot za rekrea-
tivce v klubu. "
Nekateri člani  kluba so se 
prejšnji mesec udeležili ude-
ležili mednarodnega prvens-
tva in kvalifikacijske tekme 
za Češko ITF reprezentanco 
v Teakwon-Do-ju ITF verzije, 
Czech open 2016. V visoki 
konkurenci preko 400 tek-

movalcev iz 11 držav (Franci-
ja, Grčija, Nizozemska, Fin-
ska, Češka, Slovaška, Polj-
ska, Slovenija, Rusija, Latvi-
ja, Grenlandija) so osvojili 
pet  medalj: Lina Buhaj, kate-
gorija do 13 let, forme 7. kup, 
2. mesto in srebrna medalja; 
Medej Ručigaj, kategorija do 
13 let, forme 5. kup, 3. mesto 

bronasta medalja; Jurij Sitar, 
kategorija juniorji, forme 7. 
kup, 3. mesto in bronasta 
medalja; Naja Zupan, kate-
gorija juniorji, borbe črni 
pas, I.DAN, - 46 kg, 2. mesto 
in srebrna medalja; Denis 
Škufca, kategorija seniorji, 
borbe 4. kup, - 64 kg, 2. mes-
to in srebrna medalja.  "Vsi 

tekmovalci in člani kluba se 
zahvaljujemo glavnemu tre-
nerju Željku Gvozdiću VII.
DAN za posredovano znanje 
in naporne treninge. Glavni 
trener, ki že 24-to leto vodi 
Taekwon-do klub Radovljica, 
ostaja naš navdih in inspira-
cija," so še zapisali navduše-
ni člani.

Znanje so nabirali v tujini
Člani Taekwon-Do kluba Radovljica so se spomnladi udeležili seminarja v Nemčiji in marca odlično nastopili na Češkem.

Na tekmovanju na Češkem

Ekipa Taekwon-do kluba 
Begunje se je udeležila 
mednarodnega turnirja 
Jadran CUP, ki je potekal v 
Crikvenici. Nastopilo je 
dvanajst klubov iz sedmih 
držav. Tekmovalci begunj-
skega kluba so se dobro 
odrezali in se domov vrnili 
z osmimi medaljami. 
Vanessa Dobre je osvojila 
zlato in srebrno medaljo. Z 
dvema medaljama, s srebr-
no in bronasto, se je 
domov vrnila Elena Lovrič. 
Po eno medaljo so osvojili 
Adrijana Lazarevič (zlata), 
Maja Hrovat Šepic (srebr-
na), Zala Klemenc (brona-
sta), Domen Arko (bronas-
ta).

taekwon-do

Mednarodni turnir  
v Crikvenici

Radovljiški rokometaši so 
na zadnjih dveh tekmah v 2. 
Slovenski ligi doživeli dva 
poraza. Najprej so v gosteh 
izgubili z ekipo Rudarja z 
rezultatom 35:28. Drugi 
poraz so doživeli na domači 
tekmi z ekipo Jadran Hrpel-
je. Gostje so zmagali z 
28:26.

Rokomet

Dva poraza 
rokometašev

Ivanka Korošec

Folklorna skupina Lesce 
deluje peto leto. Šteje 25 ple-
salcev in plesalk in enega 
harmonikarja. Vodja in 
koreografinja je Francka 
Ličar, predsednik pa že tri 
leta Radovljičan Stane Fre-
lih. "Druži nas veselje do 
petja in plesa. Ohranjamo 
stare ljudske običaje in plese 
z Gorenjske, ki so sestavlje-
ni v splete, kot so »šuštar-
ska«, »ta potrkana«, pesem 
z metlo itd. Nastopamo v 
domači okolici, na različnih 
kulturnih prireditvah, kraje-
vnih praznikih, prirejamo 
večere za tuje goste v hotelih 
in podobno. Gostovali smo 
že v Avstriji in Franciji, kjer 
smo zastopali Slovenijo na 
evropski tržnici. Skratka, 
radi se odzovemo vsakemu 
povabilu. Lani smo imeli več 
kot 50 nastopov, tudi v letoš-
njem jih planiramo vsaj toli-

ko. Radi bi se večkrat pred-
stavili v domačem kraju, da 
bi nas občani spoznali in bi 
jim tako prikazali našo kul-
turno dediščino," je povedal 
predsednik Frelih. Narodno 
nošo si je priskrbel vsak član 
sam, saj je od bivše folklor-
ne skupine, ki je pred leti 
delovala v Verigi, ostalo le 
nekaj srajc. Njihov harmo-
nikar je Vojko Ukmar, želeli 
pa bi imeti še enega glasbe-
nika – harmonikarja, violini-
sta ali klarinetista. 
Predsednik je razložil še 
sistem financiranja skupi-
ne: »Imamo nekaj plačanih 
nastopov po hotelih, nekaj 
denarja dobimo od Javnega 
sklada za kulturno dejav-
nost, kamor se prijavljamo 
na razpise, tudi občina nas 
sofinancira, nekaj sredstev 
pa pridobimo iz članarine. 
Rad bi se zahvalil JSKD in 
občini za finančna sredstva, 
ki nam omogočajo delovan-

je. Lani nam je uspelo kupiti 
majice in jakne, tako da smo 
enotno oblečeni tudi kadar 
smo 'v civilu'. Izdali smo 
tudi koledar z lepimi slika-
mi.«
Vaje imajo dvakrat na teden 
v Centru v Lescah, in sicer 
ob ponedeljkih in sredah 
od 18. do 20. ure. Že kmalu 
jih čaka več nastopov, prvi 
večji bo na območnem sre-
čanju, ki ga v Bohinju orga-
nizira javni sklad, načrtuje-
jo tudi ponovni obisk Fran-
cije in še druge nastope v 
bližnji in daljni okolici. 
Stane Frelih je dodal še to, 
da jih publika povsod lepo 
in toplo sprejme. Članom 
skupine pa je pomembno 
zlasti druženje, s katerim si 
popestrijo čas, gledalcem 
pa prikažejo kulturno dedi-
ščino ljudskega plesa in 
običajev. Zaključil je z mi-
slijo: »Pleše srce, in ne 
noge!« 

Povsod so toplo sprejeti
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