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Šport

Matjaž Klemenc

Teakwon-do klub Radovljica 
je v preteklosti treninge 
imel v štirih dvoranah. S 
selitvijo v Center Veriga so 
rešili veliko težav. Lažje pos-
tavljajo ure treninga, pripo-
močkov jim ni treba prina-
šati in odnašati. Staršem in 
otrokom ni treba razmišlja-
ti, na kateri lokaciji je tre-
ning. Da se lažje kosajo s 
stroški, so se dogovorili, da 
prostore uporabljata tudi 
Kempo arnis Radovljica in 
Strelsko društvo Tržič. Pogo-
varjali smo se z Mitjem Juki-
čem Grmom (Kempo arnis 
Radovljica), Zvonetom Vran-
karjem (Strelsko društvo 
Tržič) in Robertom Gušti-
nom (Taekwon-do klub 
Radovljica).

Od kdaj ste prisotni v Cen-
tru Veriga?
Mitja Jukič Grm: V Center 
veriga smo se vključili 
novembra 2019, po moji pre-
boleli eboli. Ta poteza se je 
pokazala za uspešno, saj so 
ljudje v tem okolju priprav-
ljeni trenirati kempo-arnis. 
Tisto leto smo imeli skupaj s 
skupino na Jesenicah okrog 
18 članov. V času epidemije 
se je članstvo žal malce zma-
njšalo.
Zvone Vrankar: V Centru 
Veriga smo od konca leta 
2019.
Robert Guštin: Zdaj je tri 
leta, odkar smo v svoji telo-
vadnici. Pred tem smo se 
dobesedno selili. Bili smo v 
treh telovadnicah v Radovlji-
ci in v eni v Lescah. Prostor 
v Centru Veriga oddajamo 
tudi drugim. Telovadnica je 
dobro opremljena. Imamo 
garderobo, stranišče. Pod v 
telovadnici ima mehko pod-
lago in je zelo primeren za 
vse borilne veščine. Pred-
nost za nas je zagotovo ta, 
da sami odločamo, kdaj 
bomo imeli termine za tre-
ning taekwon-doja. 

Kako ste delovali v času epi-
demije?
Jukič Grm: Med epidemijo 
nismo izvajali treningov. S 
pomočjo video povezave so 
imeli treninge pri Teak-
won-do klubu Radovljica. 
Kdor se je hotel, se je prik-
ljučil tem treningom in tudi 
sam sem bil med njimi. V 
taekwon-doju sem napredo-
val in na tekmah po spletu 
prišel do prvih medalj.
Vrankar: V času koronaviru-
sa smo zelo malo trenirali. 
Žal so bile razmere takšne, 
kakršne so pač bile. Čas 
koronavirusa smo izkoristi, 
da smo na polno urejali stre-
lišče v Tržiču.

Guštin: V času koronavirusa 
se naši treningi niso ustavi-
li. Hitro smo se organizirali 
in opravljali treninge na 
daljavo, po video povezavi. 
Tisti, ki je vodil treninge, je 
bil v telovadnici, drugi so 
delali doma. Kasneje, ko 
smo imeli spet skupne tre-
ninge, se je videlo, da so 
kvalitetno in pridno trenira-
li. Trenerji smo se udeleže-
vali tudi seminarjev s pomo-
čjo video povezav.

Kako bi opisali športno dis-
ciplino, s katero se ukvarja-
te?
Jukič Grm: Kempo-arnis je 
borilna veščina, ki ti v nevar-
nih situacijah na ulici pride 
zelo prav. Uporabljajo jo spe-
cialci, policija, varnostniki. 
Na treningih ne treniramo 

samo fizične moči. Posredu-
jemo tudi navodila, kako se 
je treba v nevarnosti odzvati. 
Ne smemo se odzvati kot 
žrtev, ampak moramo napa-
dalcu dati vedeti, da nam 
napad ni všeč.
Vrankar: Športno streljanje 
prinaša dobro razvedrilo, 
samodisciplino. Športno 
streljanje je lahko zelo 
samoten šport ali pa druža-
ben. Precizni strelec, ki 
mora razvijati strelivo, je 
lahko zelo miren, vase zaprt. 
Na strelišču potrebuje mir, 
koncentracijo. Dinamični 
strelec išče družbo, ki mu 
omogoča primerjavo na tre-
ningih. Ob tem bo imel še 
pomoč inštruktorja.
Guštin: Taekwon-do je 
šport, ki dviguje samoza-
vest, podpira psihično in 
fizično kondicijo. Če ga 
delaš z veseljem, te potegne 
vase in na neki način posta-

neš od njega odvisen. Vses-
kozi si želiš napredovanja.

Kdo se vam lahko pridruži?
Jukič Grm: Pridruži se nam 
lahko vsak. Spodnja starost-
na meja je nekje sedem let. 
Hitro se vidi, kakšna je psi-
hična, mentalna in fizična 
moč posameznika. 
Vrankar: Pridruži se nam 
lahko vsak. Edini pogoj je, 
da je star 18-let. Strelsko 
društvo Tržič je edino strel-
sko društvo v Sloveniji, ki 
goji dinamični šport od vse-
ga začetka. Omogočamo 
organizirane treninge. Ob 
tem se nudi podpora v 
materialu, vzdrževanju 
strelišča. S takimi akcijami, 
kot je danes (odprta vrata 
Centra Veriga, op. a.) sku-
šamo pridobiti nove člane. 

Po navadi se na nas obrnejo 
starejši od trideset let. 
Manjka nam mladine. 
Vedeti moramo, da vojaške-
ga usposabljanja ni več. 
Iščemo inštruktorje za zra-
čno streljanje, a jih žal ne 
dobimo.
Guštin: Mi smo razdeljeni v 
več skupin. Prva skupina so 
otroci od nekje tretjega leta 
in pol naprej. Od začetka se 
učijo osnovne gibalne vzor-
ce, osnovne gibalne tehnike. 
To je od počepa, skoka, 
metanja in lovljenja žoge do 
plazenja po tleh, skakanja 
po eni nogi. Zgornje starost-
ne meje ni.

Lahko člani samo trenirajo 
ali je treba tudi tekmovati?
Jukič Grm: Lahko se samo 
trenira. Za otroke smo ugo-
tovili, da je šport zanje pot-
reben in da se v njem doka-
zujejo. Mi smo že nekaj let 

prisotni na tekmovanjih in 
na njih dosegamo dobre 
rezultate. Naslednji mesec, 
10. oktobra, bo na sporedu 
državno prvenstvo. Srčno 
upam, da ne bo odpadlo.
Vrankar: Pri našem športu 
je tako, da moraš po zakonu 
tudi tekmovati, če hočeš 
imeti športni orožni list. 
Trening je zelo pomemben, 
a na koncu je tekma izziv, ki 
ti pokaže, kje dejansko si. 
Pokaže ti, ali si perspektiven 
tekmovalec ali si rekreativen 
strelec, ki pride na tekmo. O 
tem odloča vsak sam. Mi 
spodbujamo oboje. 
Guštin: Pri nas ni pogoj, da 
tekmuješ. Lahko samo tre-
niraš, čisto zase. Poleg tae-
kwon-doja imamo ljudi, ki 
imajo znanje v samoobram-
bi, kempo arnisu in kinezi-
ologiji. 

Kdaj imate treninge v Cen-
tru Veriga?
Jukič Grm: V Centru Veriga 
imajo odrasli termine ob 
torkih in četrtkih ob 20. uri. 
Uro prej smo poskušali tudi 
z mlajšo skupino, a se za 
zdaj to še ni obneslo. Vedno 
bolj se povezujemo s Taek-
won-do klubom Radovljica. 
Ob nedeljah, nekje ob 19. 
uri, bo mogoče trenirati 
samoobrambo.
Vrankar: Trenutno še ni 
točno določeno, kdaj bomo 
imeli treninge v Centru 
Veriga. Predvideno je, da 
bomo začeli konec oktobra.
Guštin: Treninge imamo 
trikrat tedensko, in sicer ob 
ponedeljkih, sredah in pet-
kih. Najmlajša skupina 
otrok, predšolski otroci, 
imajo trening v petek od 16. 
do 17. ure. Preostale tri sku-
pine imajo treninge poraz-
deljene od 17. do 21. ure.
Poleg športa sta v centru 
Veriga prisotni tudi kultura 
in umetnost, za kar poskrbi 
Anja Tolar Tomšič. Na raz-
polago so ustvarjalne delav-
nice za otroke in odrasle, 
slikarska šola, kulturni 
dogodki in predavanja.

V Centru Veriga bo 
spet živahno
Taekwon-do, kempo arnis in športno strelstvo so tri športne dejavnosti, ki se izvajajo  
v Centru Veriga v Lescah.

Mitja Jukič Grm 
(Kempo-arnis Radovljica)

Zvone Vrankar (Strelsko 
društvo Tržič)

Robert Guštin (Taekwon-do 
klub Radovljica)
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Septembra je že tradicija, da 
se tekmovalci in tekmovalke 
Atletskega kluba Radovljica 
udeležijo najmočnejšega 
tekmovanja za mlade v Evro-
pi, ki poteka v Brnu na Češ-
kem. Kar se tiče radovljiških 
atletov, so letošnje vesti iz 
Brna, več kot odlične. Dva-
najst medalj, od tega štiri 
zlate, pet srebrnih in tri bro-
naste, so najboljši izkupiček 
do sedaj. Pika na i: Radovlji-
čani so bili najuspešnejši 
klub na igrah. 
Zlate medalje v svojih kate-
gorijah so osvojili: Patrik 
Tolar (skok v višino), Nika 
Dovžan Karahodžič (skok v 
daljino), Anže Smolnikar 
(skok v višino), Živa Kova-
čič (skok v daljino). Srebr-
ne medalje: Andrej Mihelič 
(suvanje krogle), Mark Biz-
jak (skok v daljino, tek na 
60 m), Lovro Valter (skok v 

daljino), Maksimiljan Jera-
la (met žogice). Bronaste 
medalje: Zala Arnol (skok 
v višino), Maksimiljan 
Jerala (skok v daljino), 
Andrej Mihelič (met kop-
ja). Patrik Tolar je v katego-
riji letnik 2009 skočil v 
višino 158 cm, kar je za to 
kategorijo najboljši rezul-
tat v 16-letni zgodovini tek-
movanja. Radovljičani so 
nastopili  na ekipnem 
prvenstvu Slovenije za čla-
ne in članice v Ljubljani. 
Radovljiški člani so bili 
deseti, članice pa skupno 
osme. Na Ptuju je potekalo 
prvenstvo Slovenije za pio-
nirje in pionirke U16. 
Radovljičani so zabeležili 
tri uvrstitve na stopničke. 
Pri dekletih drugo mesto 
Žive Kovačič v skoku v viši-
no in tretje mesto Heidi 
Zor v metu diska. Pri fan-
tih je bil v hoji na 3000 m 
Rok Pfajfar najhitrejši.

Radovljiški atleti v Brnu 
najuspešnejši klub

Že lani bi moralo biti v Korcu v Albaniji na sporedu balkan-
sko atletsko prvenstvo na prostem za veterane. Koronavirus 
je opravil svoje in prvenstvo je bilo odpovedano. Letos jim 
je tekmovanje uspelo spraviti pod streho. Na prvenstvu sta 
Slovenijo zastopali Radovljičanki Lidija Pajk (Atletski klub 
Radovljica) in Mojca Breganski (Atletski klub Mass Ljublja-
na). Pajkova (Ž45) je zmagala v teku na 400 m. Tretja je bila 
v teku na 100 m in teku na 200 m. Mojca Breganski (Ž50) 
je bila druga v skoku v višino in v teku na 80 m z ovirami. 
Tretja je bila v teku na 300 m z ovirami.

Atletika veterani

Lidija Pajk in Mojca Breganski iz Albanije  
s tremi medaljami

V Medobčinski malonogometni ligi Radovljica so bila odigra-
na štiri kola, razen ene tekme v B. ligi. Pobližje si oglejmo 
lestvice v vseh treh skupinah: Skupina A: 1. Biser-Picerija 
Turist, 12 točk, 2. Smola Generali Investments, 9, 3. Ribno, 9, 
4. Podnart, 6, 5. Utrip, 6, 6. Elmont Bled, 6, 7. Hrušica Pizzeria 
Trucker, 0, 8. Lisjaki Naklo, 0 točk; Skupina B: 1. Kamna Gori-
ca, 12, 2. Vrbnje, 8, 3. Gorje, 7, 4. Hom, 7, 5. Brezje, 4 (tekma 
manj), 6. Lipce, 3, 7. TVD Partizan Žirovnica, 1 (tekma manj), 
8. Gostilna in Picerija Turist, 0 točk; Skupina C: 1. Horeba 
team, 12, 2. Bartog Jesenice, 10, 3. Calimero boys, 9, 4. Čpinar-
ji Ljubno, 9, 5. Dvorska vas, 6, 6. Cifra, 4, 7. Brezje Moby Dick, 
3, 8. Posavec, 3, 9. Lancovo, 3, 10. Podbrezje, 0 točk.

Mali nogomet

Malonogometaši odigrali štiri kola

Članska nogometna ekipa Šobec Lesce nadaljuje dobre 
predstave v tretji slovenski ligi – zahod. V petem kolu so na 
gostovanju v Kranju z 1 : 0 premagali Savo. Prejšnjo soboto 
so se doma z Izolo razšli brez golov. Na lestvici so na petem 
mestu z desetimi točkami. Jutri gostujejo v Ljubljani pri Svo-
bodi. Malce manj so uspešni mladinci in kadeti v drugi slo-
venski ligi – zahod. Mladinci so v gosteh izgubili s Taborom 
z 8 : 0. Doma so premagali Bilje s 3 : 0. Kadeti so s Taborom 
igrali 2 : 2, z Biljami pa so izgubili z 2 : 1. Na skupni lestvici 
so sedmi z 11 točkami. Ta konec tedna kadeti in mladinci 
gostujejo v Šenčurju.

Nogomet

Članska ekipa nadaljuje v visokem ritmu

Rokometaši Frankstahla Radovljica so odlično odprli tekmo-
vanje v 1. B ligi. Na uvodni tekmi so doma igrali z Alplesom 
Železniki. Na odmor sta ekipi odšli z neodločenim rezulta-
tom. Ko je Jan Debelak zadel za 15 : 14, Radovljičani niso več 
izpustili vodstva iz rok. Na koncu so slavili z rezultatom 31 : 
24. V drugem kolu so bili prosti.

Rokomet

Za uvod zmaga radovljiških rokometašev

Teakwon-do klub Radovljica je s selitvijo v 
Center Veriga rešil veliko logističnih težav. Da 
se lažje kosajo s stroški, so se dogovorili, da 
prostore uporabljata tudi Kempo arnis 
Radovljica in Strelsko društvo Tržič.

Deželne novice, četrtek, 30. septembra 2021


