ČETRTFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V ROKOMETU ZA DIJAKE »SKUPINA C«

Novo mesto, Športna dvorana Marof, 19.12.2012
Udeleženci turnirja so bili:
1. Gimnazija Šiška
2. Šolski center Krško – Sevnica
3. Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
4. Gimnazija Novo mesto

V prvem krogu tekmovanja sta bili odigrani dve srečanji in sicer prvo med ekipo domačinov,
Gimnazijo Novo mesto in Srednjo gradbeno, geodetsko in okoljevarstveno šolo iz Ljubljane.
Rezultat tekme 23 : 16 za Gimnazijo Novo mesto.
Drugi tekmovalni par sta bila Šolski center Krško – Sevnica in Gimnazija Šiška.
Rezultat tekme 25 : 19 v korist Šolskega centra Krško – Sevnica.
V drugem krogu tekmovanja se je zmagovalec prve tekme pomeril s poražencem druge
tekme in obratno. Zmagovalec druge tekme se uvrsti v polfinale državnega prvenstva.
Nova tekmovalna para sta tako bila:
Gimnazija Novo mesto : Gimnazija Šiška
V tej tekmi so slavili domačini z rezultatom 26 : 22. Ekipa Gimnazije Novo mesto je tako
postala polfinalist.
Drugi tekmovalni par, ki se je boril za vstopnico na polfinalni turnir je bil Šolski center Krško –
Sevnica : Srednji gradbeni, geodetski in okoljevarstveni šoli iz Ljubljane.
Rezultat srečanja 30 : 26 za ekipo iz Krškega. Ekipa iz Krškega je tako postala drugi polfinalist
iz naše četrtfinalne skupine.
Vse tekme so bile odigrane v športnem in borbenem duhu, kar kaže na močno željo po
uspehu pri vseh udeležencih tekmovanja. Rokomet kot so ga prikazali je bil hiter s številnimi
lepimi zadetki, kvalitetnimi obrambami in tudi atraktivnimi potezami posameznikov. Dijaki so
prikazali zavidljiv nivo rokometnega znanja in zagotovo bomo o nekaterih izmed njih v
prihodnje še veliko dobrega slišali.

Končni vrstni red:
1. Šolski center Krško – Sevnica
2. Gimnazija Novo mesto
3. Gimnazija Šiška
4. Srednja gradbena geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana.

Vsem ekipam hvala za sodelovanje in prikazane igre. Prvima dvema ekipama čestitke in
srečno v nadaljevanju tekmovanja, tretji in četrto uvrščeni ekipi pa nasvidenje morda zopet
prihodnje leto.
Športni pozdrav, Primož Plazar

